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1. Intézményünk jövőképe- Az intézmény küldetése 

 

Olyan intézményben szeretnénk dolgozni, ahol a jövő kihívásaira felkészült, munkájukat 

igényesen végző munkatársak dolgoznak – ahol egy megbecsült, korszerű intézményben a 

tanulók is jól érzik magukat; erkölcsi és személyiségfejlődésük demokratikus légkörben 

zajlik.  

Esélyegyenlőséget javító, a sikeres szocializációt elősegítő, nyílt, őszinte, előítéletektől 

mentes atmoszférájú intézményt szeretnénk, ahol a diákok biztonságban érzik magukat, és 

biztosított számukra az eredményes felkészülés. 

Olyan intézményt, ahol a jövő igényeinek megfelelő a tárgyi felszereltség és szakmailag 

jól képzett színvonalas pedagógiai munka folyik, a partnerek igényeinek figyelembe vételével 

– a minőségi követelményeknek megfelelően. 

Olyan intézménnyé szeretnénk válni, mely ápolja hagyományait, épít munkatársai 

tapasztalataira, amelyben követelmény a sokrétű és magas fokú felkészültség, amelyet 

együttműködésre kész, elkötelezett vezetők irányítanak a vonatkozó törvények és 

jogszabályok szellemében. 

Ahol a diákok, gyerekek igényei alapján sokszínű, és tartalmas szabadidős tevékenység 

folyik. 

Intézményünk szolgáltatásának színvonalát különböző forrásbővítéssel – pályázatok 

írásával, személyes kapcsolatok kiépítésével, és hatékonyabb menedzseléssel kívánjuk 

növelni. 

Intézményünk jövőképének meghatározásakor alkalmazkodunk a bennünket körülvevő 

társadalmi, gazdasági, demográfiai hatásokhoz, a személyi és tárgyi feltételek alakulásához.  

Sokszínű programkínálattal, a humánerőforrás fejlesztésével szeretnénk megfelelni a 

szülők és tanulók/gyerekek elvárásainak, igazodni a 21. század nevelési-oktatási 

követelményeihez. Bízunk abban, hogy a tanulók egyéni képességeihez, adottságaihoz 

illeszkedő képzés eredményeként a tehetséges, illetve a hátránnyal küzdő gyerekek óvodai, 

majd iskolai eredményessége biztos alapot teremt a továbbtanuláshoz, a munkavállaláshoz, az 

egész életükre kiható tudás megújításához. 

Tantestületünkre jellemző a szemléletbeli váltás, a módszertani megújulás iránti igény.  

Megőrizzük az igény szerinti csoportbontást, a differenciált és egyéni képességfejlesztést, 

az ismeretekbe ágyazott készség-és képességfejlesztést, az integrált és képesség-

kibontakoztató program elemeinek alkalmazását. Az intézmény tartósan alkalmas lesz a 

különböző szociális és intellektuális háttérrel rendelkező és eltérő fejlettségi szintű gyermekek 

képzésére, nevelésére.  

Oktató-nevelő munkánk jellemzője, hogy a tanítás és tanulás élményt jelentsen 

pedagógusnak, tanítványnak egyaránt, hogy motivált, közreműködő és együttműködő 

gyermek és pedagógus közösségek vegyenek részt az intézmény életében. 

Pedagógusaink rugalmasan, megfelelő belső és külső motiváltsággal végzik 

munkájukat. A tanítási folyamatban a korszerű ismeretek közvetítésekor irányító, támogató, 

kísérletező és reflektív szereplőkké válnak.  

Olyan programokat, módszereket, eszközöket alkalmazunk, melyek igazodnak a tanulók 

egyéni adottságaihoz, szociális helyzetükhöz. A halmozottan hátrányos helyzetű gyermekeket 

a nem halmozottan hátrányos helyzetű tanulókkal egy csoportban képezzük, biztosítva ezzel 

az intézményi szolgáltatásokhoz való hozzáférést mindenki számára. A személyiségfejlesztés 

eredményeként azt szeretnénk, hogy képesek legyenek beilleszkedni a felnőttek világába, és 

váljanak boldog, sikeres emberekké. 
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Tevékenységeinkkel támogatjuk az esélyegyenlőség megvalósulását, a gyermekek 

mindenekfelett álló érdekeit képviseljük. 

Fontos feladatunknak tartjuk a tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását és a 

szociális hátrányok enyhítését. Ennek érdekében biztosítjuk a sajátos nevelési igényből eredő 

hátrányok csökkentéséhez szükséges egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs és 

rehabilitációs tanórai foglalkozásokat. A sajátos nevelési igényű tanulók ellátásánál a többi 

gyermekkel történő együttnevelést és oktatást részesítjük előnyben. 

Valljuk, hogy a sokoldalú és az új helyzetekhez alkalmazkodni tudó emberek állják meg 

a helyüket. Ehhez stabil tudás szükséges, melyre egy életen át lehet építeni. 

Olyan tanulókat, gyerekeket kívánunk nevelni, akik szeretik és védik az épített és 

természeti értékeket, elfogadják önmagukat és másokat, kudarctűrők, testileg és lelkileg 

egészségesek. Tápláljuk a tudásvágyat, toleráljuk a másságot, támogatjuk és bátorítjuk a 

megtorpanókat, elismerjük a sikereseket, legyen az tanuló vagy munkatárs. 

A tantestület felkészültsége, az igényes környezet, a korszerű eszközrendszer, a Szegedi 

Tudományegyetemmel való együttműködés, a programfejlesztés biztosítja, hogy a jövő 

nemzedékét a szülők és a fenntartó elvárásainak megfelelően tudjuk nevelni, oktatni. 

 

Az egyházi fenntartó jövőképe 

Jeremiás Siralmai 3:21 

„ Ha újra meggondolom, reménykedni kezdek!” 

Az evangéliumnak átformáló munkája és gyümölcsei vannak. Az Evangélium okán 

keresztény közösségekhez csatlakozott emberek életében változások történnek és ezek a 

változások elősegítik a társadalomba való integrációt. Intézményünkben felvállaljuk a 

felekezeti elkötelezettséget, úgy hogy más egyházak és egyházi hovatartozás nélküli emberek 

számára is nyitottak vagyunk. Hétköznapjainkba beépül a keresztény szokásrendszer, a 

hittanórákon, a közös áhítatokon, az egyházi ünnepségeken, ifjúsági rendezvényeken 

keresztül.  

„Kegyelmet kaptunk Istentől, hogy az Ő munkatársai legyünk az egész életet meghatározó és 

megváltoztató örömüzenet átadásában.  

 Célunk elérni, segíteni a családokat, hogy megtalálják önmagukat, felépüljenek és elfogadott, 

építőtagjai legyen a társadalomnak.  

Ebben az intézményben a legkisebb gyémántokkal kezdjük a csiszolást, a gyermekekkel. 

Hitünk, hogy Isten igéjének megismerése már kisgyermekkortól óriási változásokat tud 

generálni a családok életében is. Mint a tóba dobott kavics, hullámzik, és egyre nagyobb 

körben adja tovább a hullám erejét az evangéliumban. Isten szeretete felemeli és 

megváltoztatja az embereket. 

 

2. Az intézmény adatai, bemutatása 
 

Az intézmény pontos neve és címe:  

 

Reményhír Szakközépiskola Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola 

 

Székhelyintézmény: Reményhír Intézmény Eötvös József Általános Iskolája 

5630 Békés, Jantyik u. 21-25. 

 

Az intézmény fenntartója: 
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A Magyar Pünkösdi Egyház Országos Cigánymisszió által alapított Reményhír 

Intézményfenntartó Központ 

 

OM azonosító: 201689 

 

Intézményegységei és telephelyei: 

1. Általános Iskola 

Neve: Reményhír Intézmény Eötvös József Általános Iskolája 

Címe: 5630 Békés, Jantyik Mátyás u. 21-25. 

Köznevelési alapfeladata:  

• Általános iskolai nevelés-oktatás 1-8. osztály  

• Nemzetiséghez tartozók általános iskolai nevelése-oktatása 1-8. osztály 

A nemzetiségi iskolai nevelés-oktatás formája: magyar nyelvű roma/cigány nemzetiségi 

nevelés-oktatás (17/2013. (III.1.) EMMI rend. 8.§.(1) bekezdés d) pontja alapján) 

• Felnőttoktatás 16. évet betöltöttek részére 1-8. évfolyamon 

• A többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű 

gyermekek, tanulók iskolai nevelése-oktatása (32/2012. (X.8.) Emmi rendelet alapján 2. sz. 

melléklet 9.) 

Évfolyamok száma:  

Általános iskolai oktatás 16. éves korig 1-8.osztály 

Általános iskolai felnőttoktatás 16. éves kort betöltöttek részére 1-8. osztály 

2. Óvoda 

Neve: Reményhír Intézmény Epreskerti Óvodája 

Címe: 5630 Békés, Móricz Zsigmond u. 44. 

Köznevelési alapfeladata: 

• Óvodai nevelés 

• Nemzetiséghez tartozók óvodai nevelése 

A nemzetiségi óvodai nevelés formája: magyar nyelvű roma/cigány kulturális nevelést 

folytató óvoda (17/2013. (III.1.) EMMI rend. 4.§.(3) bekezdés c) pontja alapján),  

• A többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű 

gyermekek, tanulók óvodai nevelése (32/2012. (X.8.) EMMI rendelet alapján 1. sz. 

melléklet/2.8.) 

Csoportok száma: 5 

3. Szakközépiskola 

Neve: Reményhír Intézmény Erdős Kamill Szakközépiskolája 

Címe: 5630 Békés, Jantyik Mátyás u. 21-25. 

Köznevelési alapfeladata:  

• Szakiskolai nevelés-oktatás 10-11. osztály (kifutó rendszerben) 

• Nemzetiséghez tartozók szakiskolai nevelése-oktatása 10-11. osztály, 

A nemzetiségi iskolai nevelés-oktatás formája: magyar nyelvű roma/cigány nemzetiségi 

nevelés-oktatás (17/2013. (III.1.) EMMI rend. 8.§.(1) bekezdés d) pontja alapján) (kifutó 

rendszerben) 

• Szakközépiskolai nevelés-oktatás 9-11. és 12-13. osztály,  

• Nemzetiséghez tartozók szakközépiskolai nevelése-oktatása 9-11. és 12-13. osztály, 

 A nemzetiségi iskolai nevelés-oktatás formája: magyar nyelvű roma/cigány nemzetiségi 

nevelés-oktatás (17/2013. (III.1.) EMMI rend. 8.§.(1) bekezdés d) pontja alapján) 

• A többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű 

gyermekek, tanulók iskolai nevelése-oktatása (32/2012. (X.8.) Emmi rendelet alapján 2. sz. 

melléklet 9.) 

Évfolyamok száma:  
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Szakközépiskolai oktatás  

2016.08.31-ig érvényes jogszabály szerint kifutó jelleggel: 2/10.-3/11. osztály 

2016.09.01-től érvényes jogszabály szerint: 9-11. és 12-13. osztály 

Felvehető tanulók száma szakközépiskolai oktatásban: 150 fő, férőhelyek száma: 150 

Szakképzések: 

• Szociális gondozó és ápoló 34 762 01 

• Számítógép-szerelő, karbantartó 34 523 02 

4. Alapfokú Művészeti Iskola 

Neve: Reményhír Intézmény Alapfokú Művészeti Iskolája 

Címe: 5630 Békés, Jantyik Mátyás u. 21-25. 

Köznevelési alapfeladata:  

• Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti, képző- és iparművészeti,  színművészeti- és 

bábművészeti, táncművészeti ágon 

Évfolyamok száma:  

Tizenkét évfolyamos képzés keretén belül két előképző, hat alapfokú és négy továbbképző 

évfolyam művészeti áganként, tanszakonként. 

Tanszakok: 

• Zeneművészeti ág:  

- fafúvós tanszak: furulya 

- akkordikus tanszak: gitár 

• Képző- és iparművészeti ág: 

- grafika és festészet tanszak 

• Báb- és színművészeti ág: 

- színjáték tanszak 

• Táncművészeti ág:  

- kortárstánc tanszak 

- társastánc tanszak 

 

Az intézményegységek szakmai- pedagógiai munkájának színvonalas ellátásáért az 

intézményegység-vezető és helyettese felel. A tantestület tagjai szakmai  munkaközösségekbe 

tömörülnek.  

Az intézményben van pedagógiai hátrányt kompenzáló fejlesztés, idegen nyelv tanítása 

(angol, német) csoportbontással, tehetséggondozás. Bevezetésre került a kompetencia-alapú 

oktatás (módszertan, program, kooperatív tanítási technikák, értékelés, pedagógus felkészülés, 

eszközháttér biztosítása). Működik az intézményi igazgató tanács, az iskolaszék, a szülői 

szervezet és a diákönkormányzati testület.  

Intézményünkben a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók esélyének növelése 

célkitűzésként szerepel. Az elsősök beírása után a csoportok kialakításakor elsődleges 

szempont a HHH-s tanulók egyenletes elosztása az évfolyam csoportjai között. 

Pedagógusaink felkészültek az együttnevelésre, megfelelő az eszközrendszer, és megfelelő 

programokat szervez az iskola. 

 

Bevezető 
 

A nemzeti köznevelési törvény (2011. évi CXC. tv.) elfogadásából és fokozatosan 

történő bevezetéséből adódóan megváltozott a jogszabályi környezet. A 20/2012.(VIII. 31.) 

EMMI rendelet előírja az intézményi dokumentumok felülvizsgálatát. Az újabb fejlesztési 

prioritások elősegítik a jövő generációja számára a mindennapi élethelyzetekben való 

eligazodást, a modern gazdaságban, társadalomban való boldogulást, a személyes 

önmegvalósítást, az aktív és tudatos állampolgári lét megélését. 
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Ebben a folyamatban az iskola a tanulási esélyegyenlőség biztosításával, a 

kulcskompetenciák fejlesztésével, differenciáló, egyénre szabott tanulási követelményekkel, 

ellenőrzési-értékelési eljárásokkal, a tanulói aktivitásra és együttműködésre épülő 

tanulásszervezési eljárásokkal vállal felelősségteljes szerepet.  

Pedagógiai programunkban a hatályos jogszabályok, valamint a nemzeti köznevelésről 

szóló törvény és a Nemzeti Alaptanterv fokozatos bevezetése mellett figyelembe vettük a 

sajátos nevelési igényű gyermekek oktatásáról, neveléséről szóló irányelveket, a 

nemzetiségek oktatásáról szóló irányelveket és a kompetencia alapú oktatás elterjesztésével 

járó tartalmi megújulás szakmai követelményeit. A nevelőtestület elfogadásával, a 

véleményezési jogkörrel rendelkező szervezetek (iskolaszék, szülői szervezet, intézményi 

igazgatótanács, szakmai munkaközösségek) véleményének figyelembevételével, a fenntartó 

jóváhagyását követően lép életbe iskolánk alapdokumentuma.  
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3. Nevelési program 

 

3.1. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, 

feladatai, eszközei, eljárásai 

 3.1.1. A nevelő-oktató munka alapelvei 

 

Iskolánk nevelő-oktató munkáját a demokrácia értékei, a nemzeti értékek, a gyermekek 

érdeke hatja át, valamint nagy figyelmet fordítunk az iskola és a család kapcsolatára.  

Iskolánk fenntartója a Magyar Pünkösdi Egyház. Fenntartónk a tanulókra, a szüleikre, az 

iskola felnőtt dolgozóinak döntésére bízza a vallásuk gyakorlását. Minden tanuló számára 

biztosítja a vallási felekezete szerinti hitoktatást, a vallásilag el nem kötelezetteknek a hit-és 

erkölcstan oktatást. 

 

 Munkánkat a demokrácia értékei hatják át, mert egyrészt a demokrácia értékrendjére 

építve, a demokratikus magatartás alapjait rakjuk le, másrészt olyan demokratikus 

magatartásra készítjük fel tanulóinkat, amelyben az egyén és a közösség érdekei egyaránt 

megfelelő szerephez jutnak. 

 Valamennyi tanulónknak egyenlő lehetőséget biztosítunk a minden ember számára 

nélkülözhetetlen, igényes, korszerű, továbbépíthető alapműveltséget nyújtó, 

tevékenységközpontú és alkalmazható, életszerű tudás elsajátításához. Az egyenlő 

bánásmód elvének széleskörű érvényesülését az esélyegyenlőség jegyében fontosnak 

tartjuk. Törekszünk a tudás- és képességfejlesztés ideális arányait biztosítani. 

  Tiszteletben tarjuk a gyermekek személyiségét, emberi méltóságát, vallását, 

világnézetét és jogait. A másságban rejlő értékek megismertetésével azok megbecsülésére 

és kölcsönös tiszteletére neveljük tanítványainkat. 

 A kompetenciafejlesztés fókuszába a személyes-, kognitív- és szociális kompetenciák 

fejlesztését helyezzük. Változatos munkaformákkal, a digitális pedagógia eszközeivel 

segítjük ezt a folyamatot. 

  Tiszteletben tartjuk a szülőnek azt a jogát, hogy gyermekeik világnézeti neveléséről 

döntsenek. Biztosítjuk a vallási, illetve világnézeti ismeretek, tudás tárgyilagos és 

többcélú átadását anélkül, hogy állást foglalnánk, vagy tanulóinkat állásfoglalásra 

kényszerítenénk.  

  Nevelő-oktató munkánk a közös nemzeti értékeket szolgálja, mert fontos szerepet 

szánunk a hagyományoknak, valamint a nemzeti azonosságtudat fejlesztésének, különös 

tekintettel a magyar nyelv ápolására, megőrzésére. 

  A zene és tánc iránt érdeklődő gyermekek számára biztosítjuk: képességeik 

fejlesztését, alkotó és önkifejező képességeik kibontakoztatását, tehetségük gondozását. 

 A művészeti nevelés megalapozza a tanuló esztétikai szemléletének kialakítását, 

kommunikációs képességét, az értékes alkotások iránti igényét. 

  A művészeti nevelés az oktatótípusú tevékenységek fejlesztésének hatékony 

céleszköze.  
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 Fontos feladatuknak tartjuk a tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását és a 

szociális hátrányok enyhítését, segítő tevékenységet. Fejlesztésüket egyéni 

fejlettségükhöz, haladási tempójukhoz igazítva végezzük. 

 A sajátos nevelési igényű, valamit a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók ellátását a 

többi gyermekkel, tanulóval együtt valósítjuk meg. Hátrányaik csökkentése érdekében 

támogató szolgáltatásokat nyújtunk a részükre. 

  Programunkban fontosnak tartjuk a más népek, kultúrák iránti nyitottságot, megértést. 

Tanítványainkat más népek hagyományainak, kultúrájának, szokásainak, életmódjának 

megismerésére, megbecsülésére neveljük. 

  A szülőkkel partneri kapcsolat kialakítására törekszünk. A tanulói személyiség 

harmonikus fejlesztésének feltétele: a nevelés két alapvető közösségének – a család, 

szülők és az iskola, pedagógusok – koordinált, aktív együttműködése. 

  Az egyén és a közösség számára fontos értéknek tartjuk az egészséget, amely testi, 

lelki és szociális harmónia állapota. Részt kívánnunk venni lakóhelyünk (Békés város) 

kulturális - és sportéletében. 

  Igyekszünk lehetőséget teremteni arra, hogy iskolánk életéről, tevékenységéről, 

eredményeiről minél többet megismerhessenek a szülők, valamint városunk érdeklődő 

polgárai. 

 

3.1.2. Az egyházi nevelés  

Példabeszédek 22:6 

„Neveld a gyermeket a neki megfelelő módon, még ha megöregszik, akkor sem tér el 

attól.” 

A vallásszabadság teljes tiszteletben tartása mellett, fontos alapelveknek építjük be 

nevelési programunkba a biblia igazságait. A bibliai történetek megalapozzák az általános 

alapműveltséget, melyet minden évfolyamon alkalmazni tudnak a gyermekek.                  

A krisztusi értékekben való nevelés, és a tolerancia, türelem, hitelesség, szeretetteljes 

bánásmód, következetesség elősegíti, hogy a családokkal összefogva kiemelhessük a 

gyermekeket a társadalom előítéleteiből. 

 

3.1.3. Az egyházi nevelés alapelvei 

Az egyházi fenntartású intézményünkben, újonnan bevezetett tantárgy a hitoktatás, amely 

úgy tanulható, mint bármelyik más tantárgy. A teológia alátámasztható tudományos 

alapokkal, ismeretekkel - felfedezésekkel, régészeti leletekkel, történelmi tényekkel, - 

ugyanúgy, mint bármely más tudomány. Ezért a teljes bibliát nem mesének, hanem valóságos, 

hitelesen alátámasztott, megtörtént eseményeknek fogadjuk el, amelyekből etikai – erkölcsi 

konklúziók vonhatók le, világnézeti hovatartozástól függetlenül.  Hittanórán a szabad 

választáshoz szükséges ismeretek átadása történhet, minden elkötelezettség nélkül.  

Tehát a nevelő – oktató munka alapelvei a vallásoktatásban is a hiteles ismeretátadás, a 

tisztelet, és a tolerancia, a szabad akarat elismerése mellett, amely nem jelenti a devianciák 

elviselését. 

 

      3.2. A nevelő-oktató munka céljai 

 

 Tanulóink egyéni képességeinek megfelelően olyan használható eszközszintű tudás és 

kompetenciák birtokába jussanak, amelyek alkalmassá teszik őket tanulmányaik 
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folytatására, a majdani társadalmi munkamegosztásba való bekapcsolódásra, az 

élethosszig tartó tanulásra. A HHH-s gyerekek közül minél többen kerüljenek érettségit 

adó középiskolába. Csökkenjen a lemorzsolódók és évismétlők száma. Rendelkezzünk az 

együttneveléshez szükséges humánerőforrással, eszközrendszerrel. 

 Tanítványaink rendelkezzenek olyan anyanyelvi, idegen nyelvi és infokommunikációs 

kultúrával, amely a műveltség, a tudás megszerzésének és alkalmazásának alapja, a 

kapcsolatteremtés eszköze. 

 Ismerjék a magyarság múltját, a jeles történelmi személyeket és eseményeket. 

Tiszteljék nemzeti értékeinket és legyenek azoknak méltó továbbítói. Életkoruknak 

megfelelően legyen nemzeti azonosságtudatuk. 

 A kisebbségi kultúra és hagyomány megismerésével alakuljon ki tanulóinkban toleráns 

attitűd, a másság elfogadása.  

 Tanulóink váljanak nyitottá, megértővé a különböző szokások, életmódok, kultúrák, 

vallások és a másság iránt. 

 A tevékenykedtetésre épülő újszerű tanulásszervezési eljárások minél szélesebb körű 

alkalmazásával fejlesztjük tanulóink önálló ismeretszerzési képességét, kreativitását, 

problémamegoldó képességét, amelyek elengedhetetlenek a változásokhoz való rugalmas 

alkalmazkodáshoz, a változások befolyásolásához, saját sorsuk alakításához. 

 A szülőkkel partneri viszony kialakítása. A szülők és pedagógusok közötti kölcsönös 

kapcsolattartás motivációja az egyes gyermek haladása érdekében. 

 

3.3. A kulcskompetenciák 

 

A kulcskompetenciák azok a kompetenciák, amelyekre minden egyénnek szüksége van 

személyes boldogulásához és fejlődéséhez, az aktív állampolgári léthez, a társadalmi 

beilleszkedéshez és a munkához. 

Mindegyik egyformán fontos, mivel mindegyik hozzájárulhat a sikeres élethez egy tudás 

alapú társadalomban. Felértékelődik az egyén tanulási kompetenciájának fejlesztése, mert az 

emberi cselekvőképesség az egész életen át tartó tanulás folyamatában formálódik. 

 Anyanyelvi kommunikáció 

Az anyanyelvi kommunikáció magában foglalja a fogalmak, gondolatok, érzések, 

tények és vélemények kifejezését és értelmezését szóban és írásban egyaránt, valamint a 

helyes és kreatív nyelvhasználatot a társadalmi és kulturális tevékenységek során, az 

oktatásban és képzésben, a munkában, a családi életben és a szabadidős tevékenységekben. 

 Idegen nyelvi kommunikáció 

Az idegen nyelvi kommunikáció az anyanyelvi kommunikáció elemeivel jellemezhető. 

Az idegen nyelvi kommunikáció olyan képességeket is igényel, mint pl. a közvetítés, más 

kultúrák megértése. 

 Matematikai kompetencia 

A matematikai kompetencia a matematikai gondolkodás fejlesztésének és 

alkalmazásának képessége, felkészítve ezzel az egyént a mindennapok problémáinak 

megoldására is. 

 Természettudományos és technikai kompetencia 

A természettudományos kompetencia készséget és képességet jelent arra, hogy ismeretek és 

módszerek sokaságának felhasználásával magyarázatokat és előrejelzéseket tegyünk a 

természetben, valamint az ember és a rajta kívüli természeti világ közt lezajlódó 

kölcsönhatásban lejátszódó folyamatokkal kapcsolatban magyarázatokat adjunk, s irányítsuk 

cselekvéseinket. A technikai kompetencia ennek a tudásnak az alkotó alkalmazása az emberi 
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vágyak és szükségletek kielégítése érdekében. A természettudományos és technikai 

kompetencia magában foglalja a fenntarthatóság, azaz a természettel hosszú távon is 

összhangban álló társadalom feltételeinek ismeretét, és az annak formálásáért viselt egyéni és 

közösségi felelősség elfogadását. 

 Digitális kompetencia 

A digitális kompetencia felöleli az információs társadalom technológiáinak magabiztos 

és kritikus használatát a munka, a kommunikáció és a szabadidő terén. 

 A hatékony, önálló tanulás 

A hatékony, önálló tanulás azt jelenti, hogy az egyén képes kitartóan tanulni, saját 

tanulását megszervezni egyénileg és csoportban egyaránt, ideértve az idővel és az 

információval való hatékony gazdálkodást is. 

 Szociális és állampolgári kompetencia 

A személyes, értékorientációs, interperszonális, interkulturális, szociális és 

állampolgári kompetenciák a harmonikus életvitel és a közösségi beilleszkedés feltételei, a 

közjó iránti elkötelezettség és tevékenység, felöleli a magatartás minden olyan formáját, 

amely révén az egyén hatékony és építő módon vehet részt a társadalmi és szakmai életben, 

az egyre sokszínűbb társadalomban. 

 Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia 

A kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia segíti az egyént a mindennapi 

életben, abban, hogy megismerje tágabb környezetét, és képes legyen a kínálkozó 

lehetőségek megragadására. 

 Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség 

Az esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség magában foglalja az esztétikai 

megismerés, illetve elképzelések, élmények és érzések kreatív fejlesztése fontosságának 

elismerését mind a tradicionális művészetek nyelvén, illetve a média segítségével, ideértve 

különösen az irodalmat, a zenét, a táncot, a drámát, a bábjátékot, a vizuális művészeteket, a 

tárgyak, épületek, terek kultúráját, a modern művészeti kifejezőeszközöket, a fotót, s a 

mozgóképet. 

 

3.4. A nevelő-oktató munka pedagógiai szakaszai 

 

A nemzeti köznevelési törvény a köznevelési intézményekben folyó pedagógiai munkát, az 

alapfokú nevelés-oktatást, amely az első évfolyamon kezdődik és a nyolcadik évfolyam 

végéig tart, két pedagógiai szakaszra tagolja: az első évfolyamon kezdődő és a negyedik 

évfolyam végéig tartó alsó, és az ötödik évfolyamon kezdődő és a nyolcadik évfolyam 

végéig tartó felső tagozat.  

Az általános iskolában nyolc évfolyamon országosan egységes követelmények szerint 

alapfokú nevelés-oktatás folyik. Az iskolai nevelés-oktatás egységes pedagógiai folyamat, 

amelyben a NAT műveltségi területenként határozza meg az iskolai nevelés-oktatás 

pedagógiai tartalmát. 

A fejlesztési feladatok és közműveltségi tartalmak az egyes nevelési-oktatási szakaszokhoz 

kapcsolódnak. 

Az alsó tagozat első két évében a tartalmi szabályozás lehetővé teszi, ösztönzi az ebben az 

életkorban a tanulók között tapasztalható különösen jelentős egyéni fejlődésbeli különbségek 

pedagógiai kezelését. Az alsó tagozat harmadik–negyedik évfolyamán erőteljesebbé – a 

negyedik évfolyam végére már meghatározóvá – válnak az iskolai teljesítmény-elvárások által 

meghatározott tanítási-tanulási folyamatok. A felső tagozaton folyó nevelés-oktatás feladata 

elsősorban a sikeres iskolai tanuláshoz, a tanulási eredményességhez szükséges 
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kulcskompetenciák, képesség-együttesek és tudástartalmak megalapozásának folytatása. A 

felső tagozat hetedik–nyolcadik évfolyamán folyó nevelés-oktatás alapvető feladata – a 

változó és egyre összetettebb tudástartalmakkal is összefüggésben – a már megalapozott 

kompetenciák továbbfejlesztése, bővítése, az életen át 

tartó tanulás és fejlődés megalapozása, valamint az, hogy fektessen hangsúlyt a 

pályaválasztásra, pályaorientációra.  

 

3.4.1. A nevelő-oktató munka feladatai 

 

 A kompetencia-alapú oktatás kiterjesztésével, korszerű tanulásszervezési eljárások 

alkalmazásával, a tanulói előzetes tudására és iskolán kívül szerzett ismereteire építve 

alapozzuk meg tanulóinkban azt a képesség- és ismeretrendszert, amelyre a következő 

iskolaszakasz pedagógiai munkája biztonsággal épülhet.  

 A pedagógiai munka középpontjában a gyermeki személyiség ismeretére alapozott egyéni 

fejlesztés áll, támogatva az egyéni tanulási utak bejárását, az egyéni képességek 

kibontakozását. 

 A tanórai és tanórán kívüli tevékenység tanári tervezése a tanulók aktivitását fokozó, a 

tanulók beavatását segítő hatékony eljárásokkal, a tapasztalati tanulást segítő tanulási 

környezet fenntartásával kerül megvalósításra. 

 Kiemelt fejlesztési feladatok a NAT - szerinti képesség-és készségterületeken a következő 

fejezetben szerepelnek. 

 Az integrációs stratégia kialakítása: heterogén osztályok szervezése, együttnevelés, az 

eszközjellegű kompetenciák fejlesztése, multikulturális elemek alkalmazása. 

3.4.2. Az egyházi nevelő-oktató munka feladatai 

Az egyház feladata a gyermekekben a keresztény világnézet, értékrend beültetése és 

megerősítése. Felismerjék identitásukat és értékeiket, hasonlítsák össze saját tapasztalataikkal 

és a körülöttük lévő világ hatásaival. A személyiségfejlődés szempontjából a keresztény 

értékek elsajátítása váljon meggyőződéssé életükben, és viselkedésüket ez határozza meg. 

Tudják kettéválasztani önmagukat a cselekedeteiktől, hiszen keresztény elvként tanulják, 

hogy Isten szereti őket, de amit tesznek az bűn. Így alakul ki bennük a helyes énkép.  

 

3.4.3. A  NAT kiemelt fejlesztési területei 

 

Erkölcsi nevelés:  

A köznevelés alapvető célja a tanulók erkölcsi érzékének fejlesztése, a cselekedeteikért és 

azok következményeiért viselt felelősségtudatuk elmélyítése, igazságérzetük 

kibontakoztatása, közösségi beilleszkedésük elősegítése, az önálló gondolkodásra és a 

majdani önálló, felelős életvitelre történő felkészülésük segítése. Az erkölcsi nevelés 

készítsen fel az elkerülhetetlen értékkonfliktusokra, segítsen választ találni a tanulók erkölcsi 

és életvezetési problémáira. Az iskolai közösség élete, tanárainak példamutatása támogatja a 

tanulók életében olyan nélkülözhetetlen készségek megalapozását és fejlesztését, mint a 

kötelességtudat, a munka megbecsülése, a mértéktartás, az együttérzés, a segítőkészség, a 

tisztelet és a tisztesség, a korrupció elleni fellépés, a türelem, a megértés, az elfogadás.  

Nemzeti öntudat - hazafias nevelés: 

A tanulók ismerjék meg nemzeti, népi kultúránk értékeit, hagyományait. Tanulmányozzák a 

jeles magyar történelmi személyiségek, tudósok, feltalálók, művészek, írók, költők, sportolók 
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munkásságát. Sajátítsák el azokat az ismereteket, gyakorolják azokat az egyéni és közösségi 

tevékenységeket, amelyek megalapozzák az otthon, a lakóhely, a szülőföld, a haza és népei 

megismerését, megbecsülését. Alakuljon ki bennük a közösséghez tartozás, a hazaszeretet 

érzése. Európa a magyarság tágabb hazája, ezért magyarságtudatukat megőrizve ismerjék meg 

történelmét, sokszínű kultúráját. Tájékozódjanak az egyetemes emberi civilizáció kiemelkedő 

eredményeiről. 

Állampolgárságra, demokráciára nevelés: 

A demokratikus jogállam, a jog uralmára épülő közélet működésének alapja az állampolgári 

részvétel, amely erősíti a nemzeti öntudatot és kohéziót, összhangot teremt az egyéni célok és 

a közjó között. Ezt a cselekvő állampolgári magatartást a törvénytisztelet, az együttélés 

szabályainak betartása, az emberi méltóság és az emberi jogok tisztelete, az erőszakmentesség 

és a méltányosság jellemzi. Az iskola megteremti annak lehetőségét, hogy a tanulók 

megismerjék a főbb állampolgári jogokat és kötelezettségeket. 

Az önismeret és a társas kultúra fejlesztése: 

Az önismeret a társas kapcsolati kultúra alapja. Elő kell segíteni a tanuló kedvező szellemi 

fejlődését, készségeinek optimális alakulását, tudásának és kompetenciáinak kifejezésre 

jutását, s valamennyi tudásterület megfelelő kiművelését. Hozzá kell segíteni, hogy képessé 

váljék érzelmeinek hiteles kifejezésére, a mások helyzetébe történő beleélés képességének az 

empátiának a fejlődésére, valamint a kölcsönös elfogadásra. Ahhoz, hogy a tanulók 

énképükben is gazdagodjanak, a tanítás-tanulás egész folyamatában támogatást igényelnek 

ahhoz, hogy tudatosuljon, a saját fejlődésüket, sorsukat és életpályájukat maguk tudják 

alakítani. A megalapozott önismeret hozzájárul a kulturált egyéni és közösségi élethez, mások 

megértéséhez és tiszteletéhez, a szeretetteljes emberi kapcsolatok kialakításához. 

Környezettudatosságra nevelés: 

A környezettudatosságra nevelés átfogó célja, hogy elősegítse a tanulók magatartásának, 

életvitelének kialakulását, annak érdekében, hogy a felnövekvő nemzedék képes legyen a 

környezet megóvására, elősegítve ezzel az élő természet fennmaradását és a társadalmak 

fenntartható fejlődését. 

A tanulás tanítása: 

A tanulás a pszichikum tartós módosulása külső tényezők hatására, tehát nem csupán 

ismeretelsajátítás és a figyelem, emlékezet működtetése. A tanulás számos összetevője 

tanítható. Törekszünk arra, hogy a tanulók fokozatos önállóságra tegyenek szert a tanulás 

tervezésében, vegyenek részt a kedvező körülmények kialakításában. Olyan tudást kell 

kialakítani, amelyet a tanulók új helyzetekben is képesek alkalmazni. A tanulás tanításának 

elengedhetetlen része a tanulás eredményességének, a tanuló testi és szellemi 

teljesítményeinek lehetőség szerinti növelése és a tudás minőségének értékelése. 

Testi és lelki egészségre nevelés: 

Az iskola személyi és tárgyi környezetével segíti azoknak a pozitív beállítódásoknak, 

magatartásoknak és szokásoknak a kialakítását, amelyek a gyermek egészséges életvitellel 

kapcsolatos szemléletét és magatartását fejlesztik. Ösztönözzük a tanulókat arra, hogy legyen 

igényük a helyes táplálkozásra, a mozgásra, a stresszkezelés módszereinek alkalmazására. 

Legyenek képesek lelki egyensúlyuk megóvására, társas viselkedésük szabályozására, a 

konfliktusok kezelésére. Az iskola feladata, hogy a családdal együttműködve felkészítse a 

tanulókat az önállóságra, a betegség-megelőzésre, továbbá a szabályok betartására a 

közlekedésben, a testi higiénében. Motiválják és segítjük a tanulókat a káros függőségekhez 

vezető szokások kialakulásának megelőzésében.  

Felelősségvállalás másokért, önkéntesség: 

Célul tűzzük ki a hátrányos helyzetű vagy fogyatékkal élő emberek iránti szociális 

érzékenység, segítő magatartás kialakítását a tanulókban úgy, hogy ismerjék meg ezeknek a 

csoportoknak a sajátos igényeit, élethelyzetét. A segítő magatartás számos olyan képességet 
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igényel és fejleszt is egyúttal (együttérzés, együttműködés, problémamegoldás, önkéntes 

feladatvállalás és megvalósítás), amelyek gyakorlása elengedhetetlen a tudatos, felelős 

állampolgári léthez.  

A családi életre nevelés: 

A család kiemelkedő jelentőségű a gyerekek, fiatalok erkölcsi érzékének, 

szeretetkapcsolatainak, önismeretének, testi és lelki egészségének alakításában. A 

köznevelésnek kitüntetett feladata a harmonikus családi minták közvetítése, a családi 

közösségek megbecsülése. A felkészítés a családi életre segítséget nyújt a gyermekeknek és 

fiataloknak a felellős párkapcsolatok kialakításában, ismereteket közvetít a családi életükben 

felmerülő konfliktusok kezeléséről.  

Pályaorientáció: 

Az iskolának – a tanulók életkorához igazodva és a lehetőségekhez képest – átfogó képet kell 

nyújtania a munka világáról. Hozzá kell segíteni a tanulókat, hogy megtalálják hivatásukat, 

kiválasszák a nekik megfelelő foglalkozást és pályát, valamint képessé válnak arra, hogy 

ehhez megtegyék a szükséges erőfeszítéseket. Ezért fejleszteni kell bennük a segítéssel, az 

együttműködéssel, a vezetéssel és a versengéssel kapcsolatos magatartásmódokat és azok 

kezelését. 

Gazdasági és pénzügyi nevelés: 

Cél, hogy a tanulók ismerjék fel saját felelősségüket az értékteremtő munka, a javakkal való 

ésszerű gazdálkodás, a pénz világa és a fogyasztás területén. Tudják mérlegelni döntéseik 

közvetlen és közvetett következményeit és kockázatát. Lássák világosan rövid és hosszú távú 

céljaik, valamint az erőforrások kapcsolatát, az egyéni és közösségi érdekek összefüggését, 

egymásrautaltságát.  

Médiatudatosságra nevelés: 

Cél, hogy a tanulók a nyilvánosság felelős résztvevőivé váljanak: értsék az új és a 

hagyományos média nyelvét. A médiatudatosságra nevelés az értelmező, kritikai beállítódás 

kialakítása révén felkészít a demokrácia részvételi kultúrájára és a média által is befolyásolt 

mindennapi élet értelmes és értékelvű megszervezésére, tudatos alakítására. A tanulók 

megismerkednek a média működésével és hatásmechanizmusaival, a média és a társadalom 

közötti kölcsönös kapcsolatokkal. 

 

Az alapműveltséghez szükséges feltételrendszer fejlesztése: 

 

 Értelmi képességek (különös tekintettel a gondolkodás és a megfigyelési képességre) 

fejlesztése 

 Biztonságos szóbeli és írásbeli nyelvhasználat és kommunikáció, 

 Vizuális kommunikáció készségei, képességei, 

   Ritmusérzék, hallás és mozgáskoordináció, 

 Az önálló tanulás és önművelés igénye és képessége. 

 Erősítsük tanulóinkban a nem anyanyelven folyó kapcsolatteremtés és a digitális, 

infokommunikációs érintkezés fontosságát. 

 Alapozzuk meg a helyes tanulási szokásokat. 

 Életkoruknak megfelelően fejlesszük tanulóinkban a nemzeti azonosságtudatot. 

Ezzel együtt fontos feladatunk a nemzethez való kötődés érzésének kialakítása, a 

hazaszeretet érzésének erősítése, a hagyományok ápolása, a múlt megbecsülése és a 

jövőbe vetett remény táplálása.  

 Tudatosítsuk Európához való tartozásunkat és neveljük tanítványainkat más népek 

hagyományainak, kultúrájának, szokásainak megismerésére, tiszteletére. 
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 A neveltségi szint emelése érdekében a következő viselkedési formákra és 

szokásokra fordítsunk nagy gondot: udvariasság, a másik ember tisztelete, 

megbízhatóság, felelősség vállalás egymás munkájáért, tolerancia, empátia, kitartás, 

együttműködési készség, segítőkészség. Erősítsük a humánus magatartásmintákat és 

szokásokat, a szociális kompetenciákat. 

 Alakítsuk tanulóink környezettudatos magatartását, életvitelét, és segítsük elő a 

környezet iránti pozitív érzelmi viszonyulásuk megerősödését. 

 Alakítsunk ki tanulóinkban olyan pozitív szemléletet, amely az egészség 

megőrzésére, a károsodások megelőzésére, a káros szenvedélyektől való teljes 

tartózkodásra irányul 

 A rehabilitációs és fejlesztő tevékenység feladata sajátos nevelési igényből adódó 

hátrányok csökkentése. A szokásos tartalmi és eljárásbeli differenciálástól eltérően, 

nagyobb mértékű differenciálást, speciális eljárások alkalmazását, illetve kiegészítő 

fejlesztő, korrekciós, habilitációs, rehabilitációs, valamint terápiás célú pedagógiai 

eljárások alkalmazásával végzi feladatát.  

 A gyógytestnevelés feladata a gyermekek, a tanulók speciális egészségügyi célú 

testnevelési foglalkoztatása, ha az iskolaorvosi vagy szakorvosi szűrővizsgálat 

gyógy vagy könnyített testnevelésre utalja. 

3.4.4. A nevelő-oktató munka eszközei és eljárásai 

Eszközök: 

- Nyelvi (verbális) eszközök: 

a) beszéd, b) beszélgetés, c) interjú 

 

- Nem nyelvi (nonverbális) eszközök: 

a) arckifejezés (mimika), b) szemmozgás, 

c) tekintet, d) testközelség, 

e) térközszabályozás, f) testhelyzet, testtartás, 

g) taglejtések (gesztusok) 

- Szociális technikák: Ezeket a technikákat a tanulók a felnőttektől tanulják el, kezdetben 

a családban, majd az iskolai közösségben. Ezért nagyon fontos, hogy a tanulók milyen mintát 

kapnak otthon és az iskolában. 

- Kooperatív és együtt-tanulást biztosító technikák (IKT eszközök, tantermi berendezés, 

a padok elrendezése), amelyek a közös munkáért érzett felelősség érzetét, a sikerorientációt, a 

reális ön-és társértékelést biztosítja. 

- Technikák az ön- és emberismeret fejlesztéséhez: Ezek olyan eszközök, technikák, 

amelyeknek lényeges eleme, hogy a világra vonatkozó ismeretek mellett, azokkal szinkronban 

fejlesszük a tanulók belső, pszichés világát, társas kapcsolatait, egyedi tulajdonságait, 

készségeit. 

 Fejlesztő interjú. 

 Fejlesztő beszélgetés. 

 Szociális készségfejlesztő technikák: a tanulók problémamegoldó és konfliktuskezelő 

készségeinek fejlesztése, illetve a meglévők erősítése (minta- és modellnyújtás, 

megerősítés, szerepjáték, drámajáték). 

 

Eljárások: 

 A meggyőzés, a felvilágosítás, a tudatosítás módszerei (az oktatás valamennyi 

módszere, meggyőzés, minta, példa, példakép, eszménykép, bírálat, önbírálat, 

beszélgetés, felvilágosítás, tudatosítás, előadás, vita, beszámoló). 
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 A tevékenység megszervezésének módszerei (megbízás, ellenőrzés, értékelés, 

követelés, gyakorlás)  

 A magatartásra ható módszerek: 

 Ösztönző módszerek: ígéret, helyeslés, biztatás, elismerés, dicséret, jutalmazás 

 Kényszerítő módszerek: felszólítás, követelés, parancs, büntetés  

 Gátlást kiváltó módszerek: felügyelet, ellenőrzés, figyelmeztetés, tilalom, 

elmarasztalás. 

3.5. A személyiségfejlesztés pedagógiai feladatai 

 

Iskolánk értékközvetítő tevékenységének lényege az adott tanulói csoporthoz, az egyes 

gyermekhez igazodó személyiségfejlesztés, közösségfejlesztés, ami összeköti a 

műveltségterületek fejlesztési feladatait, minden tanórai és tanórán kívüli nevelési, oktatási 

tevékenységet. Ezek közé tartoznak 

 az erkölcsi ismeretek, normák átadása 

 a családi és közösségi kapcsolatok elmélyítését támogató fejlesztés, 

ismeretnyújtás 

 az előítéletek felismerésére, tudatosítására való törekvés képességének formálása 

 a bűnmegelőzés, a káros szenvedélyek elleni prevenció 

 fogyasztóvédelmi nevelés. 

A NAT alapján megfogalmazott cél, feladat, tevékenység egysége, a helyi tanterv 

fejlesztési követelményei, a helyi sajátosságokra, hagyományokra és szükségletekre épülő 

értékek alakítják a 6—14 évesek viselkedését, gondolkodását, érzelmi viszonyulásait, és 

befolyásolják alkalmazkodásukat a felnőttekhez (a családban és iskolában), a társaikhoz. 

Azzal is számolnunk kell személyiségfejlesztő nevelő-oktató munkánk során, hogy egyre 

erőteljesebben hatnak a gyerekekre a társadalmi környezet, a média és a kortárskapcsolatok. 

A mind gyakrabban előforduló negatív orientáció ellensúlyozására iskolánk saját nevelési 

programját, annak cél-és feladatrendszerét megismerteti partnereivel is (szülői szervezet, 

iskolaszék, kisebbségi önkormányzat, diákönkormányzat, társintézmények).  

Az értelmi képességek fejlesztése mellett kiemelt fontosságúként kezeljük a tanulói 

személyiség egészének fejlődését szolgáló tevékenységterületeket: a szociális és társadalmi 

kompetenciák fejlesztését, a társadalmi érzékenység, a nyitott, befogadó és empatikus 

személyiség kialakítását, a társas aktivitást. 

Színes és vonzó programokkal, választható tevékenységi formákkal, hasznos játékokkal, 

fejlesztő jellegű feladatokkal, differenciáltan képezzük tanulóink értelmi és érzelmi, akarati 

állapotát. Új tanulásszervezési eljárásokkal, módszerekkel támogatjuk az együttműködési 

készség erősödését, a motiváltságot. 

3.5.1. A személyiségfejlesztés egyházi pedagógiai feladatai 

Milyen iskolánk gyermekideálja? 

 

 Legyen nyitott, érdeklődő, társaival, tanáraival együttműködő, 

 Legyen barátságos, tisztelettudó, 

 Legyen magabiztos, ambiciózus, de ne legyen öntelt, 

 Legyen szorgalmas, kitartó, 

 Legyen szabálytisztelő, alkalmazkodó, 

 Legyen öröm számára minden apró siker: a saját és mások sikere is. 
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Személyiség- 

fejlesztés célja  

Feladatai Tevékenységi 

területek 

Évfolyam, 

korcsoport 

Tanulóink 

megismerése. 

Az iskolaérettségi és 

szakértői vizsgálat, a 

bemeneti és 

kompetencia mérések 

eredményeinek 

elemzése, ennek 

megfelelő 

eszközrendszer és 

tanulásszervezési 

eljárások kiválasztása, 

erre épülő fejlesztés 

alkalmazása. A 

családi környezet 

megismerése, a szülő 

és iskola közötti 

partneri viszony 

megteremtésével 

elfogadóvá, 

beavatottá tenni a 

családot. 

Az átvevő tanítók, 

osztály-főnökök, 

szaktanárok 

ismerkedése leendő 

tanítványaikkal. Más 

iskolából érkezők 

fogadása. 

A különleges 

adottságúak, a 

tehetségesek 

felfedezése, 

kiteljesedésük 

támogatása. 

A beszoktatás 

időszakában 

megfigyelni a 

kisiskolás képességeit 

az önkiszolgálásban, a 

kommunikációban, a 

társas relációkban. 

Beszélgetés, Lőrincz-

féle komplex 

személyiségfejlesztő 

játék alkalmazása. 

 

Tanórai és tanórán 

kívüli munka, egyéni 

fejlesztő foglalkozás. 

 

Családlátogatás, 

esetmegbeszélés. 

Hospitálás, bemutató 

órák –szakmai 

együttműködés az 

óvoda és alsó tagozat, 

valamint az alsó-és 

felső tagozat 

pedagógusai között. 

Mérések. 

 

Osztályrendezvények, 

kirándulások, 

szakkörök. 

Iskolába lépő 6-7 

évesekből álló 

heterogén összetételű 

közeg kialakítása. 

 

 

 

1-2. évfolyamon, 

majd felmenő 

rendszerben. 

 

 

1-3. évfolyamon a 

szűrés, ill. szükség 

esetén szakértői 

bizottsághoz küldés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 3. és 5. 

évfolyamon. 

 

 

Minden évfolyamon. 

Motiváció:  

a külső és belső 

ösztönzés kellő 

egyensúlyának 

megteremtése az 

önmagához képest 

megfelelő 

teljesítmény 

eléréséhez. Személyes 

kompetenciák 

fejlesztése: 

önállóság, 

önkiszolgálás, 

önvédelem. 

A feladatadás során a 

tanulókban kialakítani 

a beavatottság érzetét. 

Tudjanak azonosulni 

az adott problémával. 

Életszerű, a 

gyermekek világához 

közelálló 

feladathelyzet 

teremtése. 

A problémamegoldó 

képességet fejlesztő 

feladatsorok adása. 

Személyi kötődés 

A feladatértés, a 

feladatmegoldás 

algoritmusának a 

betartatása. Korrekt 

ellenőrzés, 

önellenőrzés, 

ösztönző értékelés 

egyéni és csoportos 

formában, az önálló 

javítás lehetősége 

minden tanítási órán, 

foglalkozáson. A 

tanulási motívumok 

erősítése: feleletterv, 

1-8. évfolyam. 
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A megismerés 

vágyának felkeltése. 

Kognitív 

kompetenciák 

fejlődése: figyelem, 

emlékezet, képzelet, 

kreativitás, 

kifejezőkészség, stb. 

Érzelmi intelligencia. 

Szoc. kommunikáció. 

megteremtése tanár és 

tanítvány között. 

A szülők 

szemléletének 

alakítása: a túlzott 

elvárások illetve a 

teljes érdektelenség 

szélsőségeinek 

csökkentése.  

Drámapedagógia. 

Komplex műv. 

programok. 

jegyzetelés, 

kiselőadás, digitális és 

nyomtatott források, 

eszközök, használata, 

kísérlet. 

Közös munkavégzés, 

tapasztalati úton 

szerzett tudás, 

sikerorientáltság, a 

teljesítmény 

elismerése. 

Énkép-önismeret, 

reális önértékelés, 

önmegvalósítás. 

 

A test és a lélek 

harmonikus fejlődése 

  

Az egyén önmagához 

való viszonyának 

alakításában az 

önmegismerés, 

önkontroll, az 

önmagáért érzett 

felelősség kialakulása. 

Önértékelés, 

önbecsülés, 

önbizalom. 

Reális értékelési 

képesség kialakítása.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozitív énkép 

kialakítása. Kellő 

önbizalommal tegye a 

dolgát. A kudarcot és 

a sikert egyaránt 

helyesen tudják 

értékelni. 

Egészséges életvitel, 

mozgásigény 

megalapozása  

Használjuk ki a 

kisiskolás tanító 

tiszteletét, a 

pubertáskor erős 

kritikai szemléletét, 

önállósodási 

törekvését pedig 

tekintsük életkori 

sajátosságnak.   

A tekintély 

tiszteletére 

ösztönözzünk. 

Ellensúlyozzuk 

kamaszkori 

elégedetlenségüket 

önmagukkal szemben. 

A társas kapcsolatok, 

a kortárs csoportok 

helyes megítélése. 

Csoportfoglalkozások 

keretében az érzelmi, 

hangulati labilitás 

kezelése  

Mentálhigiénés 

foglalkozások. 

Osztályfőnöki és diff. 

tanórák. Fejlesztés. 

Szakkörök.  

IPR programok. 

Kommunikációs 

feladatok. 

Tapintatos 

kiigazításra, őszinte 

véleményalkotásra 

késztetés. 

Teljesítményértékelés 

Lőrincz-féle komplex 

személyiségfejlesztő 

játékok elemeinek 

alkalmazása 

 

 

 

 

 

Média modul: a 

helytelen minták 

elutasítása. 

Iskolapszichológus, 

szociálpedagógus 

kiscsoportos 

foglakozásai. 

Minden évfolyamon. 

 

 

 

 

 

Felmenő rendszer (1-

2. évf.-on bevezetés) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7-8. évfolyam. 

Értékorientáció: 

értékekkel való 

azonosulni tudás. Az 

egyéni és a közösségi 

érdekek 

Az értékválasztás 

befolyásolása. A 

valós értékek 

felismertetése, 

megnevezése, 

Fogyasztóvédelmi 

oktatás (of.-i órák) 

 

Tanórai vagy egyéb 

kötetlen beszélgetések 

 

 

Felső tagozat 
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szétválasztása. Az 

egyetemes emberi 

értékek elfogadtatása. 

azonosítása. A tudás 

és a kompetenciák 

felhasználhatóságának 

érvényesítése minden 

órán, foglalkozáson. 

A kortárscsoport 

értékrendje mellett 

erősíteni a család, a 

közösség, a 

társadalom humán 

értékrendjét. Felhívni 

a figyelmet. a 

nihilizmus veszélyeire  

alkalmával. 

Bűnmegelőzés, 

drogprevenció DADA 

program keretében.   

 

 

 

Kirándulások, 

osztályprogramok 

során. Szülői 

értekezleteken. 

Esetmegbeszélések 

alkalmával. 

 

 

 

 

Minden évfolyamon. 

 

Demokratikus légkör, 

megfelelő iskolai 

klíma biztosítása 

személyiségük 

formálása érdekében. 

Arra kell 

törekednünk, hogy 

minden gyermek   

egyenrangúnak 

érezhesse magát. 

Képesek legyenek 

egymáshoz 

alkalmazkodni, 

párban vagy 

csoportban 

együttműködni. 

Érzelmi és akarati 

megnyilvánulásaik 

tekintetében az adott  

helyzetnek való 

megfelelésre 

orientáljuk a 

tanulókat. Felkészítés 

a testi-lelki egészség 

megőrzésére, a 

deviancia, az 

előítéletesség 

felismerésére, 

elkerülésére. Az 

empátia és tolerancia 

érzés kialakítása a 

mássággal szemben 

A szélsőséges 

viselkedés, a 

deviancia kezelése 

érdekében kellő 

időben történő 

beavatkozás, 

esetmegbeszélés szülő 

és a családgondozó 

jelenlétében.   

Integrált Pedagógiai 

Rendszer bevezetése. 

Heterogén összetételű 

osztályok kialakítása 

felmenő rendszerben. 

Interkulturális 

nevelés.  

 

Konfliktuskezelési 

technikák tanítása. 

Csoportalakítási 

technikák 

alkalmazása.   

 

Jutalmazási és 

fegyelmező eljárások 

alkalmazása az 

SZMSZ szerint. 

1-8. évfolyam. 

Szociális képességek 

fejlesztése 

 

Cél: az egyén 

döntését befolyásoló 

értékrend kialakulása. 

Toleráns, szolidáris, 

társaihoz, a vele 

együttműködő 

felnőttekhez való 

kötődés érzésének 

megalapozása. 

Pozitív minták, etikai 

szabályok átadása, 

melyeket követnek 

tanulóink. A 

hátrányos helyzetű és 

nem hátrányos 

helyzetű tanulók 

együttnevelése. Az 

együttműködés 

értékének 

tudatosítása. 

Felkészítés a 

Pozitív minták 

megerősítése, morális 

cselekvésre való 

késztetés. 

A Házirend ismerete, 

betartása. A felelősi 

rend működtetése. 

A beilleszkedés 

segítése. 

Testre szabott 

feladatok adása, a 

munka értékelése. 

Minden évfolyamon. 

 

 

 

 

Ügyeletesek, hetesek, 

szertár-és 

eszközfelelősök, 

DÖK-i 

tisztségviselők. 

 

Szerepek a kooperatív 
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Társas kapcsolatok 

Az együttélés 

képességének 

kialakítása 

fogyatékkal élő 

társukkal szemben, 

hogy képesek 

legyenek velük 

együttműködni, 

emberi méltóságukat 

tiszteletben tartani. 

közösségi életre. 

 

Bemutatni a helyi 

település 

demokratikusan 

működő 

önkormányzati, civil 

szerveződési 

intézményét. 

 

Közösségépítő és 

mentálhigiénés 

programok, Lőrincz-

féle játékok, 

előítéletek és 

konfliktuskezelési 

technikák elsajátítása. 

Együttműködés a 

különböző tanulási 

folyamatokban. 

csoportmunka során. 

6. évfolyam 

 

1-2. évf. 

 

A fejlesztés várható eredményterületei 

 Az egyéni fejlesztés hatására javulni fognak az osztályközösségek. 

 A fejlesztő szakasz végére tanulóink képessé válnak az etikai és viselkedési normák 

betartására, kezelhetőbbé válnak a magatartási, beilleszkedési problémák. 

 Tolerálják a vallási, kisebbségi, szociális és egészségügyi állapot szerinti másságot. 

 Reálisan értékelik önmaguk és társaik sikereit, kudarcait. Elfogadják az építő kritikát. 

 Képesek lesznek beilleszkedni az újabb közösségükbe, ahhoz alkalmazkodni. 

3.6. Egészségfejlesztéssel összefüggő feladatok 

 

Fő feladat egészségfejlesztő környezet teremtése, az egészségfejlesztő közösségi tevékenység, 

az egyéni képességek fejlesztése és szemléletváltozás elérése. 

3.6.1. Az iskola egészségnevelési tevékenységének kiemelt céljai 

Az egészségnevelés átfogó célja, hogy elősegítse a tanulók egészségfejlesztési 

attitűdjének, magatartásának, életvitelének kialakulását annak érdekében, hogy a felnövekvő 

nemzedék minden tagja képe legyen arra, hogy folyamatosan nyomon kövesse saját egészségi 

állapotát, érzékelje a belső és külső környezeti tényezők megváltozásából fakadó, az 

egészségi állapotot érintő hatásokat, és ez által képessé váljon az egészség megőrzésére, 

illetve a veszélyeztető hatások csökkentésére. 

A teljes fizikai és szellemi szociális jól-lét állapotának elérése érdekében az egyénnek 

vagy csoportnak képesnek kell lennie arra, hogy meg tudja fogalmazni és meg tudja valósítani 

vágyait, hogy megtalálja a megfogalmazódott szükségleteihez vezető, egészségét védő és a 

környezet védelmére is figyelő optimális megoldásokat, továbbá környezetével változzék 

vagy alkalmazkodjék ahhoz. 

Az egészséget mint a mindennapi életerő forrását, nem pedig mint életcélt kell értelmezni. 

Az egészség pozitív fogalom, amely a társadalmi és egyéni erőforrásokat, valamint a testi 

képességeket hangsúlyozza. Az egészségfejlesztés az egészséges életmódon túl a jól-létig 

terjed. 

3.6.2. Az iskola egészségnevelési tevékenységének feladatai 

 A tanulók rendelkezzenek korszerű ismeretekkel és azok gyakorlásához szükséges 

készségekkel és jártasságokkal egészségük megőrzése és védelme érdekében 

 A tanulók önálló felnőtt életükben legyenek képesek életmódjukra vonatkozóan helyes 

döntéseket hozni, egészséges életvitelt kialakítani, konfliktusokat megoldani. 

 A tanulóknak legyenek alapvető  fogyasztóvédelmi és bűnmegelőzési ismereteik. 
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 Fejlesszék a beteg, sérült és fogyatékkal élő embertársaik iránit elfogadó segítőkész 

magatartást. 

 Ismerjék meg a környezet – elsősorban a háztartás, az iskola, a közlekedés, a veszélyes 

anyagok – leggyakoribb egészséget, testi épséget veszélyeztető tényezőit. 

 Készüljenek fel a vészhelyzetek egyéni és közösségi szintű megelőzésére, kezelésére. 

 Az iskola és a szülő együttesen tegye képessé a tanulót az önálló gyalogos közlekedésre, 

a tömegközlekedési eszközök használatára, az utas balesetek elkerülésének módjára. 

 Rendelkezzenek megfelelő ismeretekkel a veszélyes anyagok, illetve készítmények 

helyes kezelésének legfontosabb szabályairól. 

 Segítsen a káros függőséghez vezető szokások és életmódok (pl.: dohányzás, alkohol- és 

kábítószer fogyasztás), a káros szenvedélyek (pl.: játék, számítógép, Internet stb.) a 

helytelen táplálkozás, öltözködési szokások kialakulásának megelőzésében. 

 Figyelmet kell fordítani a szexuális kultúra és magatartás kérdéseire, a családi életre, a 

felelős párkapcsolatokra történő felkészítésre. 

3.6.3. Az iskolai egészségnevelés fő területei 

 az élet és testi épség védelme, 

 elegendő mozgáslehetőség, rendszeres testedzés, játéklehetőség, 

 az egészség mint érték védelme és fejlesztése, prevenciós tevékenység, 

 az egészséges táplálkozás biztosítása, 

 a szocializáció - beilleszkedés segítése, 

 a világ megismerése, 

 az értelmi és érzelmi fejlesztés kialakítása, 

 családi és kortárs kapcsolatok, 

 az egészséget befolyásoló tényezők, folyamatok megismerése, 

 az egészséget károsító szokások, életvitel megismertetése, a kockázati tényezők 

tudatos csökkentése, a egészséges életmód igényének kialakítása. 

3.6.4. Az iskola egészségnevelés színterei, módszerei 

Az egészségnevelés az iskola minden pedagógusának, ill. minden tanórai és tanórán kívüli 

foglalkozásának feladata. 

A tanulók az életkoruknak megfelelő szinten – a tanóra és tanórán kívüli foglalkozások 

keretében – foglalkoznak az egészség megőrzésének szempontjából alapvető ismeretekkel. 

Az iskolai egészségnevelést elsősorban a következő tevékenységformák szolgálják: 

 Tanórai tevékenységek: 

 A mindennapi testedzés lehetőségének biztosítása: testnevelés órákon, játékos 

egészségfejlesztő testmozgás az elsőtől negyedik évfolyamon, az iskolai sportkör 

foglalkozásai. 

 A mindennapos testmozgás lehetőségének biztosítása  

 A törvény által biztosított heti 5 testnevelés órával, tornatermi és osztálytermi vagy 

udvari vagy játszótéri foglalkozás; 

 A helyi tantervben szereplő tantárgyak mindegyike tartalmaz egészségügyi, 

egészségnevelési ismereteket. 
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3.7. A közösségfejlesztéssel, az iskola szereplőinek együttműködésével 

kapcsolatos feladatok 

 

A közösségfejlesztés az a folyamat, amely az egyén és a társadalom környezet közötti 

kapcsolatot kialakítja, feltételrendszerét megteremti. Nem csupán ismeretek átadását jelenti, 

hanem a gyermek önmagához és a különböző közösségekhez történő viszonyulását, a 

pszichikum fejlődését a képzési rendszer, a környezeti tényezők hatására. 

Az iskolai közösségfejlesztés célja olyan osztályközösségek kialakulása, ahová a tanulók 

szívesen kötődnek, és ahová az eltérő intellektuális, szociális és érzelmi adottságokkal 

rendelkező gyerekek is be tudnak illeszkedni. Olyan változatos tevékenységi formák, 

szervezeti keretek megteremtése, amelyek az egyén személyes fejlődését előmozdítják, 

értékes tulajdonságaikat megerősítik, a hátrányos jellemzőket tompítják. 

Ennek során sajátítják el a tanulók a közösség demokratikus működésének általános 

szabályait.  

3.7.1. Egyházi lehetőségek a közösségfejlesztésben 

A közösségfejlesztés az egész iskolai életet átjárja. Ebben lehet kapocs, építő jelleggel az 

egyház és a keresztény tanítások. Közösségformáló erő lehet a fenntartó – tanárok, fenntartó – 

tanulók, fenntartó – szülők, a tanárok – tanulók, tanárok – szülők, szülők és gyermekeik 

kapcsolatában. Iskolaközösségben, osztályközösségben, hagyományokban és szabadidő 

tevékenységben egyaránt. Segítség a probléma megoldásban a szoros kapcsolatteremtés. Az 

iskola arculatának kialakításában elengedhetetlen tényező az egyéni egyházi arculat 

beillesztése. A különböző tevékenységek bevezetése elősegíti a közeledés lehetőségét, 

pl. Istentiszteletek látogatása, keresztény koncertek szervezése, fiatalok táncos szolgálata, 

pantomim, bábjátékok, előadások, sportesemények szervezése. Ebben segítséget nyújtanak: az 

iskola lelkész, a hitoktató, a pasztorálpszichológiai szakreferens, a lelki gondozók jelenléte az 

iskolában. 

3.7.2. A közösségfejlesztés fő területei 

 

 Tanórák: szaktárgyi órák, osztályfőnöki órák 

 Tanórán kívüli foglalkozások: napközi, szakkörök, kirándulások, iskolai sportkör, 

versenyek, bemutatók, gálák 

 Diákönkormányzati munka 

 Szabadidős tevékenységek 

 

Minden területnek tevékenyen hozzá kell járulnia az egyén (tanuló) közösségi 

magatartásának kialakításához: 

 véleményalkotó, véleménynyilvánító képességének fejlődéséhez, 

 a közösségi szokások, normák elfogadásához (etikai értékrend), 

 a másság elfogadásához, 

 az együtt érző magatartás kialakulásához, 

 a harmonikus embertársi kapcsolatok fejlesztéséhez. 
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3.7.3. A tanórán megvalósítható közösségfejlesztési feladatok 

 

A tanórán résztvevő tanulók egy osztályközösség/csoport tagjai. Célunk olyan valódi 

közösséget formálni, amely képes a közös cél érdekében a közös értékrend elfogadására, és az 

iskola szervezett keretein (tanórák) belül ennek megfelelően viselkedni, munkálkodni. 

 

E cél megvalósítása érdekében feladatunk: 

 

 a tanulás támogatása kölcsönös segítségnyújtással, egyéni és csoport ellenőrzéssel, 

értékeléssel, a tanulmányi és munkaerkölcs erősítésével, 

 a tanulók kezdeményezéseinek segítése, elérhető célok kitűzése 

 a közvetlen tapasztalatszerzés segítése, 

 a közösségi cselekvés kialakításának segítése, fejlesztése (példamutatással, helyes 

cselekvés bemutatásával, bírálat, önbírálat segítésével), 

 a tanulók önállóságának, öntevékenységének, önérvényesítő képességének fejlesztése, 

 a folyamatosság biztosítása: a már elért eredmények továbbfejlesztése, a következő 

évfolyamon a már elért eredményekre való építés, 

 különböző változatos munkaformákkal (kooperatív tanulásszervezés, projektmódszer, 

drámapedagógia, versenyek stb.) az együvé tartozás, az egymásért való felelősség 

érzésének erősítése, az együttműködési készség fejlesztése. 

3.7.4. A tanórán kívüli foglalkozások közösségfejlesztési feladatai 

 

A tanórán kívüli foglalkozások érzelemmel teli élményei a közösségfejlesztés kiváló 

területei, a tehetséggondozás, képesség kibontakoztatás alkalmai. 

 

Feladatok: 

 

 Nevelje a tanulókat az önellenőrzésre, egymás segítésére, reális értékelésre. 

 Átgondolt játéktervvel és a tevékenységek pedagógiai irányításával biztosítsa, hogy a 

különböző játékok, tevékenységek megfelelően fejlesszék a közösséget, erősítsék a 

közösséghez való tartozás érzését. 

 Ismertesse meg a tanulókkal a társas együttélés alapvető szabályait, amelyek a 

közösségben való harmonikus kapcsolathoz elengedhetetlenek. 

 Az iskolai sportkör a tanórai testnevelési órákkal együtt biztosítja a tanulók 

mindennapi testedzését, valamint a tanulók felkészítését a különféle sportágakban az 

iskolai és iskolán kívüli sportversenyekre. Működésüket, céljukat, feladatukat az 

alapszabályzatuk tartalmazza. 

 A sokszínű és változatos foglalkozások járuljanak hozzá a közösségi magatartás 

erősítéséhez. A HHH tanulók bevonása a változatos közösségi programokba. A 

tanulmányi kirándulások és az erdei iskolai tevékenységek mélyítsék el a természet 

iránti tiszteletet, és a környezet iránti felelősség érzését. A tanulmányi kirándulás 

önkéntes. 

 A HHH-s tanulók részére mentori rendszer kiépítése, együttműködés a szülői házzal, a 

civil szervezetekkel (játszóház, kézműves foglakozások, kulturális programok 

szervezése, stb.) 
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3.7.5. Egyházi tanórán kívüli foglalkozások 

Hitéleti alkalmak, lehetőségek az iskolában: Az iskola lelkész a vallástanárok, a 

lelkigondozók hitéleti alkalmakat szerveznek, melyek lehetőséget kínálnak az Isten igéjével 

való találkozásra, és közelebbi megismerkedésre. pl. ifjúsági istentiszteletek, bibliaórák, 

beszélgető csoportok, keresztény koncertek, ünnepnapokkal egybekötött programok, áhitatok, 

játszóházak, sportolási lehetőségek, ifjúsági napok 

 3.7.6. A diákönkormányzati munka közösségfejlesztési feladatai 

 

Iskolánk diákönkormányzata alulról építkező közösségi szervezet, amelynek tevékenysége 

a tanulókat érintő valamennyi kérdésre kiterjed. Az iskolai demokrácia működésének egyik 

fontos színtere. 

 

Feladatok: 

 

 Olyan közös érdekeken alapuló közös konkrét célok kijelölése, amelyek nem sértik az 

egyéni érdekeket, azokkal összhangban vannak. 

 A kialakított, meglévő vagy hagyományokon alapuló közösségi munkálatok, 

közösségépítő tevékenységek fejlesztése. 

 Az iskola közösségi életének szervezése  

 A régi tevékenységek mellett új hagyományok teremtése. 

 Olyan tevékenységek szervezése, amelyek értékes élményeket keltenek a közösség 

tagjaiban, és ezzel erősödik, fejlődik maga a közösség. 

 A közösség iránti felelősségérzet (felelősségtudat) kialakítása, fejlesztése. 

 A tanulók segítése jogaik és képviseletük gyakorlásában. A HHH tanulók bevonása 

DÖK-életbe. 

 Olyan közösség kialakítása, fejlesztése, amely büszke saját közösségének sikereire. 

3.7.7. A szabadidős tevékenység közösségfejlesztő feladatai 

 

A szabadidős tevékenységeket élményre épülő, problémamegoldást fejlesztő módszerekre 

kell építeni. 

 

Feladatok: 

 

 Jó kapcsolat kiépítése az adott korosztállyal. 

 Olyan közösségek létrehozása, amelyek nem csak befogadják, hanem tevékenységük 

által elérhetővé teszik kulturális örökségünket. 

 A csoporton belüli kapcsolatok erősítése. 

 A csoportokban végzett közös munka során az önismeret elmélyítése, az önfegyelem 

fejlesztése, a társak elfogadása, az együttműködés megalapozása, fejlesztése. 

 A tevékenységformákat hassa át a kölcsönösség és az egyéni képességekre, aktivitásra 

való építés. 

 A tevékenységformák kialakításában törekedni kell arra, hogy a résztvevők 

adottságára építve érdeklődésük ne alkalmanként, véletlenszerűen érvényesüljön, 

hanem tartós aktivitásra ösztönözzön. 
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 Olyan csoportok kialakításának segítése, amelyek az emberi kapcsolatok pozitív 

irányú elmélyítése mellett hatnak az egész személyiség fejlesztésére, valamint hatással 

vannak a pozitív életmód kialakítására. 

  3.8. Az osztályfőnöki munka tartalma és az osztályfőnök feladatai 

  3.8.1. Az osztályfőnöki munka tartalma 

            Az osztályfőnököt az iskola igazgatója bízza meg határozott időre.  

            Az osztályfőnök munkája komplex, átfogó, hiszen tevékenysége az 

osztályába tartozó tanulók teljes személyiségére irányul. Az osztályfőnök 

az egy adott osztályban folyó nevelő munka irányítója. Az osztályfőnök 

legfontosabb kompetenciája a törődés, a gondoskodás. Törődik a tanulók 

testi és lelki egészségével, irányítja az osztályban folyó nevelő munkát, 

gondoskodik a tanulók személyiségének harmonikus fejlődéséről. Az 

osztályfőnök munkája differenciált, mert a közösség és az egyén 

fejlesztése során egyéni követelményeket támaszt.  

 3.8.2. Az osztályfőnök feladatai 

 Megtervezi és tudatosan alakítja a közösségfejlesztő programokat. Tanórákon kívüli 

együttléteket is szervez. Ezeken a programokon, valamint az iskolai rendezvényeken 

kíséri osztályát. 

 Ismerteti a tanulókkal a házirendet, betartja és betartatja azt. 

 Megismerve a tanulók családi és szociális hátterét arra törekszik, hogy a 

szülőkkel együttműködve, az osztályban tanító tanárokkal összhangban 

végezze nevelő munkáját. A hátrányos helyzetű és a veszélyeztetett 

tanulókat segítve együttműködik a gyermekvédelmi felelőssel. 
 Figyelemmel kíséri a diákok tanulmányi előmenetelét és rendkívüli teljesítményeit.  

      Tájékozódik a tanulók iskolán kívüli rendszeres tevékenységeiről. 

 Kapcsolatot tart az osztályban tanító tanárokkal, a szülőkkel, a nevelő munkát 

közvetlenül segítő partnerekkel. 

 Az iskolai élet bármely területén (tanulmányi, kulturális, sport stb.) elért kiemelkedő 

      teljesítményeket  jutalmazza, jutalmazását kezdeményezi; a szabályok ellen vétőket  

      figyelmezteti, szükség esetén megbünteti, megbüntetésüket kezdeményezi.  

 Adminisztratív teendőket lát el: haladási napló vezetése, hiányzások vezetése, a 

magatartás és szorgalom havi értékelése, félévi értesítő, anyakönyv és bizonyítvány 

írása. 

 Rendszeresen értékeli, ellenőrzi a tanulók tanulmányi, magatartási, szorgalmi 

teljesítményét, amelyről a szülőt is tájékoztatja. Az osztályozó konferencián erről 

számot ad. 

 Megnyitja a naplót, hetente lezárja a haladási részt, pontosan nyilvántartja a tanulók 

adatait, nyomon követi a hiányzásokat. Szükség esetén együttműködik a 

gyermekvédelmi felelőssel, a diákönkormányzatot patronáló nevelővel. Nevelési 

programja megvalósításával biztosítja az osztályközösség fejlődését. A szülői 

értekezleteket és az osztályprogramokat az iskola pedagógiai programja és éves 

munkaterve alapján szervezi. 

 Segíti a pályaválasztást, a továbbtanulást, segít a jelentkezési lapok kitöltésében. 

 Rendszeres kapcsolatot tart az osztályba járó tanulók szüleivel (családlátogatás, szülői 

értekezlet). 
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3.9. A pedagógusok helyi intézményi feladatai 

A pedagógus felelősséggel és önállóan végzi munkáját a tanulók nevelése érdekében. 

Nevelő-oktató munkáját egységes alapelvek alapján, módszereinek szabad 

megválasztásával végzi.   

3.9.1. A tanító feladatai 

 

 A mindenkori tantárgyfelosztásnak megfelelően végzi az 1-4. évfolyam óratervi 

tantárgyak tanítását és egész napos nevelését. Ezen tantárgy/ak/-kal kapcsolatos 

felzárkóztatást, egyéni, differenciált foglalkozást, tehetséggondozást szakirányú 

végzettségének megfelelően a módszerek szabad megválasztásával látja el. 

 Tanítóként az alsós munkaközösség tagja. A munkaközösség- vezetővel egyeztetett 

tanterv, tanmenet alapján végzi nevelő oktató munkáját. Tanítási óráira 

(foglalkozásaira) rendszeresen felkészül, az órán (a foglalkozáson) színvonalas 

pedagógiai munkát végez (szervezés, ellenőrzés, értékelés). Különös tekintettel a 

sajátos nevelési igényű tanulókra is. 

 Részt vesz a munkaközösségi feladatok megvalósításában (felmérés, tervezés, 

verseny, bemutató foglalkozás, témanap, témahét, főiskolai hallgató tanítási 

gyakorlata stb.). 

 Az egész napos nevelés keretében közreműködik a szaktárgyával kapcsolatos 

szabadidős programok lebonyolításában. Szorgalmazza tanítványai körében az 

önművelődést, az információk gyűjtését. 

 Az intézmény nevelő-oktató munkájával összefüggő adminisztratív és szervezési 

feladatokat lát el (értékelés, naplók beírása, túlóra, helyettesítés elszámolása, 

törzskönyv, bizonyítvány, jelentkezési lap). 

 Adminisztrációs munkája legyen naprakész! 

 Egész napos nevelőként ellátja a reá bízott csoport vezetését. 

 Osztályfőnökként megnyitja a naplót, hetente lezárja a haladási részt, pontosan 

nyilvántartja a tanulók adatit, nyomon követi a hiányzásokat. Szükség esetén 

együttműködik a gyermekvédelmi felelőssel, a diákönkormányzatot patronáló 

nevelővel. 

 Nevelési programja megvalósításával biztosítja az osztályközösség fejlődését. A 

szülői értekezleteket és az osztályprogramokat az iskola pedagógiai programja, éves 

munkaterve alapján szervezi. 

 Tervezi saját szaktárgya taneszköz fejlesztését, a tartós tankönyvek körét, a 

szaktanterem dekorációját.  Együttműködik a munkaközösség vezetőkkel a javaslatok 

feldolgozásában, a döntés előkészítésében. 

 Tervezi tantárgyának tanévi ütemezését az évi iskolai időkeretben. 

 Rendszeresen értékeli, ellenőrzi a tanulók tanulmányi, magatartási, szorgalmi 

teljesítményét, amelyről a szülőt is tájékoztatja. 

 Az osztályozó konferencián erről számot ad. Beírja az érdemjegyeket vagy a szöveges 

értékelést a naplóba, tájékoztató füzetbe. 

 Az írásbeli dolgozatokat (felmérő témazáró) legkésőbb 14 napon belül kijavítja, a 

tanulókkal javíttatja. A házi feladatokat, a tanulók írásbeli órai munkáját rendszeresen 

ellenőrzi, értékeli, javíttatja. 

 Részt vesz a nevelőtestület fórumain, értekezletein, aktívan törekszik az intézményi 

célok megvalósítására. 
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 Az iskola éves továbbképzési terve alapján az iskola költségén vesz részt 

továbbképzéseken. Az ott hallottakról részletes tájékoztatást ad a 

munkaközösségeknek.   

 Szükség esetén részt vesz szülői értekezleteken  

 

3.9.2. A tanár feladatai 

 A mindenkori tantárgyfelosztásnak megfelelően végzi a  tantárgy(ak) tanítását. Ezen 

tantárgy(ak)kal kapcsolatos felzárkóztatást, egyéni differenciált foglalkozást és 

tehetséggondozást szakirányú végzettségének megfelelően a módszerek szabad 

megválasztásával látja el. 

 Szaktanárként az iskolavezetéssel egyeztetett tanterv, tanmenet alapján végzi nevelő- 

oktató munkáját. Tanítási óráira (foglalkozásaira) rendszeresen felkészül, az órán (a 

foglalkozáson) színvonalas pedagógiai munkát végez (szervezés, ellenőrzés, 

értékelés). Részt vesz a munkaközösségi feladatok végrehajtásában (felmérés, 

tervezés, verseny, bemutató foglalkozás, főiskolai hallgató tanítási gyakorlata stb.). A 

tanulók sajátos nevelési igényéből, különleges helyzetéből adódó speciális feladatokat 

ellátja (képesség-kibontakoztató tevékenység, egyéni fejlesztési terv készítése, 

fejlődési napló vezetése). 

 Közreműködik a szaktárgyával kapcsolatos szabadidős programok lebonyolításában. 

Szorgalmazza tanítványai körében az önművelődést, az információk gyűjtését. 

 Az intézmény nevelő-oktató munkájával összefüggő adminisztratív és szervezési 

feladatokat lát el (értékelés, naplók beírása, túlóra, helyettesítés elszámolása, 

törzskönyv, bizonyítvány, jelentkezési lap). 

 Adminisztrációs munkája legyen naprakész! 

 Tervezi saját szaktárgya taneszköz-fejlesztését, a tartós tankönyvek körét 

 Együttműködik a munkaközösség- vezetőkkel a javaslatok feldolgozásában, a döntés 

előkészítésében. 

 Tervezi tantárgyának tanévi ütemezését az évi iskolai időkeretben. 

 Beírja az érdemjegyeket a naplóba, tájékoztató füzetbe. 

 Az írásbeli dolgozatokat (felmérő, témazáró) legkésőbb 14 napon belül kijavítja, a 

tanulókkal javíttatja. A házi feladatokat, a tanulók írásbeli órai munkáját rendszeresen 

ellenőrzi, értékeli, javíttatja. 

 Részt vesz a nevelőtestület fórumain, értekezletein, aktívan törekszik az intézményi 

cél megvalósítására. 

 Az iskola éves továbbképzési terve alapján, az iskola költségén vesz részt 

továbbképzéseken. Az ott hallottakról részletes tájékoztatást ad a munkaközösségnek. 

 Szükség esetén részt vesz szülői értekezleteken        

3.9.3.  A gyógypedagógus feladatai 

 A nevelési tanácsadó és a szakértői bizottság vizsgálati véleménye szerint elkészíti a 

tanulók egyéni fejlesztési tervét, ennek megfelelően végzi a szakvéleményekben előírt 

képességfejlesztést. Foglalkozásaira rendszeresen felkészül, szakmai szempontból 

színvonalas pedagógiai munkát végez. 

 A tanulókat csoportba sorolja, és az osztálytanítókkal történt egyeztetés, valamint az 

intézményegység vezető jóváhagyását követően elkészíti a csoportbeosztást, és a heti 

órarendjét. Az így kialakított munkarend szerint, a differenciált diagnosztika és terápia 

eszközeinek alkalmazásával végzi egyéni fejlesztő munkáját. 
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 A szakvéleményben foglalt terápiás javaslatnak megfelelően a tanuló egyéni 

képességeinek és sajátosságainak ismeretében tervezi meg az egyéni foglalkozás 

módszereit, választja meg az eszközeit. A tanuló előrehaladása érdekében rendszeres 

kapcsolatot tart az osztálytanítókkal, a felső tagozatos osztályfőnökökkel, szülőkkel. 

 A tanítók, szaktanárok oktató – nevelő munkáját segíti. A tanítók jelzése alapján a 

beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézség gyanúja esetén szorgalmazza a tanuló 

vizsgálatát, segítséget nyújt a tanítóknak a vizsgálati kérelem kiállításához. A 

szakvéleménnyel rendelkező tanulók esetében a tantárgyi, a rész– és tanulási képesség 

fejlesztés hatékonyságát segíti. 

 Segíti a DIFER szűrést és mérést az első évfolyamon. 

  Közreműködik a szaktárgyával kapcsolatos szabadidős programok lebonyolításában. 

Szorgalmazza tanítványai körében az önművelődést, az információk gyűjtését. 

 Az intézmény nevelő-oktató munkájával összefüggő adminisztratív és szervezési 

feladatokat lát el (mérés, értékelés, esetmegbeszélés, naplók beírása, túlóra, 

helyettesítés elszámolása). 

 Adminisztrációs munkája legyen naprakész, valós adatokat tartalmazó! 

 A szertárból, könyvtárból igénybe vett taneszközöket, könyveket egy tanévre 

átveszi, majd a tanév végén elszámol azokkal. 

 Tervezi saját szakterülete taneszköz fejlesztését, a tartós tankönyvek körét, a 

szaktanterem dekorációját.  Együttműködik az osztálytanítókkal, az 

osztályfőnökökkel a nevelési tanácsadó munkatársaival a javaslatok feldolgozásában, 

a döntés előkészítésében. 

 Tervezi saját szakmai munkájának ütemezését, tevékenységét. 

 Ellenőrzi és rendben tartja az ellátott tanulókról készült nyilvántartásokat. 

 Ellenőrzi a kontrollvizsgálatok időpontját. Összegyűjti és továbbítja a nevelési 

tanácsadó, valamint a szakértői bizottság részére a vizsgálandó tanulók nevét, 

szükséges dokumentációját, a vizsgálati kérelmeket. 

 Részt vesz a nevelőtestület fórumain, értekezletein, aktívan törekszik az intézményi 

célok megvalósítására. 

 Az iskola éves továbbképzési terve alapján az iskola költségén vesz részt 

továbbképzéseken. Az ott hallottakról részletes tájékoztatást ad a 

munkaközösségének.  

 Szükség esetén részt vesz szülői értekezleteken.  

 Szükség esetén együttműködik a gyermekvédelmi felelőssel, a diákönkormányzatot 

patronáló nevelővel. 

 Kapcsolatot tart a nevelési tanácsadó és a szakértői bizottság  munkatársaival. 

 

3.9.4. A fejlesztőpedagógus feladatai 

 

 A Nevelési Tanácsadó vizsgálati véleménye szerint elkészíti a tanulók egyéni 

fejlesztési tervét, ennek megfelelően végzi a kognitív képességfejlesztést. 

Foglalkozásaira rendszeresen felkészül, szakmai szempontból színvonalas pedagógiai 

munkát végez. 

 A tanulókat csoportba sorolja, és az osztálytanítókkal történt egyeztetés, valamint az 

intézményegység vezető jóváhagyását követően elkészíti a csoportbeosztást, és a heti 

órarendjét. Az így kialakított munkarend szerint, a differenciált diagnosztika és terápia 

eszközeinek alkalmazásával végzi egyéni fejlesztő munkáját. 
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 A szakvéleményben foglalt terápiás javaslatnak megfelelően a tanuló egyéni 

képességeinek és sajátosságainak ismeretében tervezi meg az egyéni foglalkozás 

módszereit, választja meg az eszközeit. A tanuló előrehaladása érdekében rendszeres 

kapcsolatot tart az osztálytanítókkal, szülőkkel. 

 A tanítók oktató – nevelő munkáját segíti. A tanítók jelzése alapján a beilleszkedési, 

tanulási, magatartási nehézség gyanúja esetén szorgalmazza a tanuló vizsgálatát, 

segítséget nyújt a tanítóknak a vizsgálati kérelem kiállításához. A szakvéleménnyel 

rendelkező tanulók esetében a tantárgyi, a rész– és tanulási képesség fejlesztés 

hatékonyságát segíti. 

 Segíti a DIFER szűrést és mérést az első évfolyamon. 

 Közreműködik a szaktárgyával kapcsolatos szabadidős programok lebonyolításában. 

Szorgalmazza tanítványai körében az önművelődést, az információk gyűjtését. 

 Az intézmény nevelő-oktató munkájával összefüggő adminisztratív és szervezési 

feladatokat lát el (mérés, értékelés, esetmegbeszélés, naplók beírása, túlóra, 

helyettesítés elszámolása). 

 Adminisztrációs munkája legyen naprakész, valós adatokat tartalmazó! 

 A szertárból, könyvtárból igénybe vett taneszközöket, könyveket egy tanévre 

átveszi, majd a tanév végén elszámol azokkal. 

 Tervezi saját szakterülete taneszköz fejlesztését, a tartós tankönyvek körét, a 

szaktanterem dekorációját.  Együttműködik az osztálytanítókkal, a nevelési tanácsadó 

munkatársaival a javaslatok feldolgozásában, a döntés előkészítésében. 

 Tervezi saját szakmai munkájának ütemezését, tevékenységét. 

 Ellenőrzi és rendben tartja az ellátott tanulókról készült nyilvántartásokat. 

 Ellenőrzi a kontrollvizsgálatok időpontját. Összegyűjti és továbbítja a nevelési 

tanácsadó, valamint a szakértői bizottság részére a vizsgálandó tanulók nevét, 

szükséges dokumentációját, a vizsgálati kérelmeket. 

 Részt vesz a nevelőtestület fórumain, értekezletein, aktívan törekszik az intézményi 

célok megvalósítására. 

 Az iskola éves továbbképzési terve alapján az iskola költségén vesz részt 

továbbképzéseken. Az ott hallottakról részletes tájékoztatást ad a munkaközösségének.  

 Szükség esetén részt vesz szülői értekezleteken. 

 Szükség esetén együttműködik a gyermekvédelmi felelőssel, a diákönkormányzatot 

patronáló nevelővel. 

 Kapcsolatot tart a nevelési tanácsadó és a szakértői bizottság  munkatársaival. 

3.10. Pedagógusok munkavégzésének/önértékelésének értékelési 

rendszere 

1. Céljai 

A pedagógusok önértékelésének célja a tanfelügyelethez hasonlóan a pedagógusok 

nevelő-oktató munkájának fejlesztése – a kiemelkedő és a fejleszthető területek 

meghatározásával. A pedagógusok önértékelését a tanfelügyeleti ellenőrzést megelőzően el 

kell végezni, ugyanakkor az önértékelés önmagában is fontos eleme a folyamatos 

minőségfejlesztésnek, ezért a pedagógusok önértékelésének kétévenként meg kell 

ismétlődnie. Amennyiben az intézményvezetők, tagintézmény-vezetők, intézményegység-

vezetők munkakörének része óra vagy foglalkozás tartása, úgy rájuk is kiterjed a pedagógus-

önértékelés. 
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A pedagógusok önértékelése a külső tanfelügyeleti ellenőrzéssel összhangban történik, így 

az értékelési területek és szempontok megegyeznek. Az értékelés alapját a 

pedagógusminősítés területeivel megegyező területekhez, a pedagóguskompetenciákhoz 

kapcsolódó általános elvárások, a pedagógusok minősítésének alapját képező indikátorok 

alkotják. 

Közvetlen cél: 

 a pedagógusok teljesítményének egységes kritériumok szerinti megítélése, ezáltal a 

munkáltatói döntések megalapozottságának növelése, 

 a dolgozó kapjon olyan átfogó értékelést munkájáról (visszajelzést erősségeiről, 

fejlesztendő területeiről), amely alapja és ösztönzője lesz további fejlődésének, 

fejleszti önismeretét, önértékelését,  

 a feladatellátáshoz szükséges egyéni képességek, kompetenciák fejlesztési irányainak 

kijelölése, az egyéni teljesítmény nyomon követése, 

 a munkatársak célirányos továbbképzésének, karrierfejlesztésének, az intézmény 

vezetői utánpótlásának segítése. 

Közvetett cél: 

 segítse elő az intézmény minőségcéljainak hatékonyabb megvalósulását, a napi 

gyakorlat és az intézményi célok közelítését, 

 a partnerek (tanulók és szülők, fenntartó) elégedettségének fokozása, 

 a teljesítményorientált szervezeti és vezetési kultúra megerősítése, a szervezet által 

megfogalmazott értékek elfogadtatása és fejlesztése, 

 az emberi erőforrás optimális felhasználása, illetve fejlesztése annak érdekében, hogy 

növekedjék az alkalmazottak teljesítménye.  

2. Alapelvek, elvárások: 

Általános alapelvek: 

 az értékelés területeit és módszereit az intézményi önértékelési elvárásokban 

rögzítettek alapján  

 a személyes adatok bizalmas kezelése, 

 az értékelés tervezésekor figyelembe kell venni a rendelkezésre álló erőforrásokat.  

Elvárások az értékelők felé: 

 széles körben gyűjtött információkkal, tényszerű adatokkal biztosítsák az értékelés 

megalapozottságát, 

 vegyék figyelembe az intézményi sajátosságokat, 

 az érintett számára minden róla felvett adat hozzáférhető legyen, 

 adjanak lehetőséget az értékeltnek, hogy kifejthesse véleményét, 

 tartsák be az adatkezelésre, titoktartásra vonatkozó szabályokat, megállapodásokat. 

Elvárások az értékeltek felé: 

 működjenek együtt az értékelőkkel az értékelés folyamatában, önértékeléssel segítsék 

a teljesítményértékelést, 

 fogadják bizalommal az értékelők megállapításait, használják fel saját fejlődésükhöz 

az építő kritikát, 

 őszintén nyilvánítsanak véleményt az értékeléssel kapcsolatban. 

3. Az értékelés területei: 
 1.Pedagógiai módszertani felkészültség   
 2.Pedagógiai folyamatok, tevékenységek tervezése és a megvalósításukhoz 

kapcsolódó önreflexiók  

 3.A tanulás támogatása  
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 4.A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesülése, a 

hátrányos helyzetű, sajátos nevelési igényű vagy beilleszkedési, tanulási, magatartási 

nehézséggel küzdő gyermek, tanuló többi gyermekkel, tanulóval együtt történő sikeres 

neveléséhez, oktatásához szükséges megfelelő módszertani felkészültség  

 5.A tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése, esélyteremtés, 

nyitottság a különböző társadalmi-kulturális sokféleségre, integrációs tevékenység, 

osztályfőnöki tevékenység  

 6.Pedagógiai folyamatok és a tanulók személyiségfejlődésének folyamatos értékelése, 

elemzése  

 7.Kommunikáció és szakmai együttműködés, problémamegoldás  

 8.Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért  

 

4. Az értékelés szempontrendszere 

A pedagóguskompetenciák , valamint az elvárások alapján (Önértékelési 

elvárásrendben rögzítve) 

5. Érékelés módszerei, eszközei 

 dokumentumelemzés 

 megfigyelés 

 interjú 

 kérdőív 

 

3.11. Kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai 

tevékenység helyi rendje  

3.11.1.A sajátos nevelési igényű tanulókkal összefüggő pedagógiai tevékenység, 

valamint a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségek kezelése-integrált oktatás 

 

Abban a kérdésben, hogy a tanuló sajátos nevelési igényű (SNI) vagy beilleszkedési-, 

tanulási-, magatartási (BTM) nehézséggel küzd, jogszabályban megállapított 

munkamegosztás szerint a TKVSZRB illetve a Nevelési Tanácsadó dönt. 

Sajátos nevelési igényűnek minősül minden olyan tanuló, akinek a szakértői és rehabilitációs 

bizottság megállapította a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos, illetve 

tartós és súlyos rendellenességét. A tanuló meghatározott ellátásra (tankönyvtámogatás), 

habilitációs, rehabilitációs fejlesztésre jogosult. 

A megismerési funkciók, vagy a viselkedés fejlődésének súlyos, illetve súlyos és tartós 

rendellenességével küzdő tanulók a TKVSZRB szakvéleménye alapján rehabilitációs célú 

órakeret terhére sérülés specifikus ellátásra, fejlesztésre jogosult.  

A tervezéskor tekintettel kell lennünk a diagnózisban megállapított hiányosságokra, 

rendellenességekre, fejlődési ütemükre.  Szakember szükségletük gyógypedagógus, 

gyógypedagógus/terapeuta illetve sérülés specifikus szakemberek.(mozgásfejlesztő- 

beszédfejlesztő tanár, logopédus, szociálpedagógus, mentálhigiénés tanár, pszichológus).  

A Szakértői Bizottság ellenőrzi a sajátos nevelési igényűnek minősített tanulók fejlődését 

(kontroll vizsgálatok), rehabilitációs foglalkozatásának eredményességét, az integrált oktatás 

feltételeit (személyi és tárgyi) valamint az által kiadott szakvéleményekben megjelölt 

fejlesztési terület és az értékelés, minősítés alóli mentesítés megvalósulását.   

 A beilleszkedési-, tanulási-, magatartási nehézséggel küzdő tanulók esetében a tünetek 

kevésbé súlyosak, a fejlesztési szükséglet rövidebb időtartamú. Az iskolai eredménytelenség 

azonban kifejezett.  
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A korai felismerés és vizsgálat a nevelési tanácsadó feladata. Az általuk készített 

szakvélemény az egyéni fejlesztési terv alapja. Felzárkóztató fejlesztésük differenciáló 

pedagógiai megsegítéssel, egyéni haladási tempó meghatározásával és egyéni fejlesztési terv 

alapján történő fejlesztéssel valósul meg. Szakember szükséglet: fejlesztő pedagógus, 

speciális végzettségű tanító, tanár, logopédus, szociálpedagógus, mentálhigiénés tanár.  

A nevelési tanácsadó a gondozásába tartózó tanulók körében kontroll vizsgálatok útján követi 

a fejlesztés eredményességet és meghatározza további szükségességét.  

Célunk:  

Inkluziv iskola megvalósítása a sajátos nevelési igényű és a beilleszkedési, tanulási, 

magatartási nehézségekkel küzdő tanulóink felzárkóztatása az egyéni sajátosságokat 

figyelembe vevő tanítási program alkalmazása révén. 

Olyan nevelési és oktatási gyakorlat megvalósítása, amelynek eredményeképpen a 

pedagógiai hátrányt szenvedő tanulóink fejlődésbeli elmaradása csökken, segítve őket ezzel a 

továbbtanulásukban. 

A pedagógus, a gyermek és a szülő kölcsönös együttműködésén alapuló pedagógiai 

gyakorlatunk elfogadtatásával, a megfelelő szakemberek bevonásával iskolánk elismertségének 

fokozása. 

 

Feladataink: 

 

 A speciális nevelési igényű tanulók időbeni felismerése, vizsgálata, a diagnózisnak és 

szakértői javaslatnak megfelelő fejlesztési terv készítése. 

 A feltárt okok megszüntetése egyéni bánásmód, a fokozatosság, a motiváció elve 

alkalmazásával, valamint az időbeli korlátok oldásával. 

 Az eltérő fejlődési ütemű és fejlettségi szintű tanulókhoz differenciáló eljárással, 

megfelelő időkerettel kell alkalmazkodni 

 A tanulás optimális feltételeinek megteremtése, a tanulók tanulási szokásainak 

felmérése, a helyes tanulási szokások és technikák elsajátíttatása. 

 Az önértékelés fejlesztése. 

 A pozitív magatartási jegyek megerősítése. 

 Fokozott kapcsolattartás a szülőkkel és a szakemberekkel (konzultáció, 

esetmegbeszélés) 

 A tanulók megértésén, támogatásán alapuló pedagógusi viselkedés előtérbe helyezése, 

a szorongást keltő pedagógusi magatartás elutasítása. A beilleszkedés, a sikeresség 

segítése. Tanári együttműködés megvalósítása a segítés érdekében. 

 A másság helyes kezelése. A pedagógus, a tanulótársak, a szülő elfogadó magatartása.  

 

Az ellátás lépései  

 

Felismerés  

 Módszerek: szűrővizsgálatok, megfigyelés, dokumentumelemzés, pedagógiai mérés, 

konzultáció a szülővel, az óvónővel, nevelési tanácsadóval, tanítóval, fejlesztőkkel, a 

tanulói szokások felmérése. 

 Színtér meghatározás (előkészítő jelleg, szakértői biz. vizsgálata szükséges) 

 Felelősök meghatározása (osztálytanító, fejlesztők, családgondozó, gyermekvédelmi 

felelős) 

 

Fejlesztés  
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 Módszerek: gyógypedagógiai módszertan alkalmazásával differenciáló felzárkóztatás, 

rehabilitáció, csoportos kognitív, beszéd - vagy mozgásfejlesztés, képesség-

kibontakoztató foglalkozás 

 Fejlesztésbe vontak: szakvéleménnyel rendelkező tanulók. 

 Szintér meghatározás: integráltan, egyénileg vagy kiscsoportban és a napköziben; 

tanítási órán és tanórán kívül. 

 Felelősök meghatározása: igazgató, gyógypedagógus. 

 Ellenőrzés: DIFER, pedagógiai mérés, kontroll vizsgálat. 

 Értékelés: mentesítés, egyéni haladási ütem figyelembe vétele. 

 

A bevezető, kezdő szakaszban az egyéni fejlesztés az érzékelési tapasztalás, a tárgyakkal 

történő manipulálás, a késleltetett haladási tempó alkalmazásával, az alapozó időszak 

megnyújtásával történik. 

Az alapozó, fejlesztő szakaszban előtérbe kerül a sokoldalú megismerés (verbális és 

vizuális információhordozók együttese) módszere, a szemléletes képi gondolkodás, a képzelő 

erő fejlesztése. 

 

Tevékenységek a tanulási problémák enyhítésére 

 Egyéni fejlesztési tervek készítése.          

 Tanórai és tanórán kívüli (napközi) differenciált foglakoztatás, egymástól való tanulás.  

 Egyéni haladási tempó meghatározása a továbbhaladás biztosítása érdekében. 

 Kiscsoportos (3-4-fős) részképesség fejlesztés. 

 Első évfolyamon hangoztató-elemző-szótagoló olvasási tanítás 

 Szülő részére konzultáció- tanácsadás.      

 Mérések, kontroll vizsgálatok. 

 Pedagógus továbbképzéseken való részvétel. 

 Fejlesztő eszközök pályázati forrásból történő beszerzése.  

3.11.2. A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását segítő programok 

 

Tanulási kudarcot prognosztizálni leginkább a valamilyen hátránnyal bíró tanulóknál lehet. 

Ezek a hátrányok három nagy csoportba sorolhatók: 

 pedagógiai hátrány (SNI, BTM tanulók) 

 szociális hátrány (HH, HHH, veszélyeztetett tanulók, intézeti neveltek), 

 nyelvi hátrány (a roma gyermekek eltérő kultúrájából, szegényebb szókincséből 

eredő) 

Előfordul, hogy egy tanuló többféle vagy valamennyi hátránnyal rendelkezik, így fokozott 

odafigyelést igényel. 

Az esélyt, a felzárkóztatást, korrepetálást valamennyi rászoruló tanulónak biztosítanunk 

kell a továbbhaladás szempontjából. 

 

A felzárkóztatás elvei: 

 

 Minden gyermekben van valami érték. 

 Tanulási nehézségekkel küzdő vagy a tanulásban valamilyen okból lemaradt 

tanulók minél előbbi kiszűrése. 

 Érvényesüljön az egyéni bánásmód, a fokozatosság, a folyamatosság, a motiváció 

elve, a gyermek önmagához mért fejlődésének elismerése. 
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 A felzárkóztatásban biztosítani kell a folyamatosságot, rendszerességet. 

 A felzárkóztatást jellemezze a tapintatosság, személyközpontúság, a probléma 

sokoldalú megközelítése, a hatékonyság. 

 A felzárkóztatás során érjük el, hogy valamennyi tanuló képességeinek megfelelő 

tudásszintet érjen el, illetve teljesítse a tantervi minimumot. 

   

A megvalósítás módja: 

 

 A lemaradás lehetséges okainak feltárása, a hiányosságok felmérése. 

 Fejlesztő foglalkozások: személyre szabott, a tanuláshoz szükséges készségeket 

(logikai problémamegoldó, szóbeli és írásbeli készség stb.) fejlesztő feladatok 

megoldása. 

 Az egyéni fejlesztő program kidolgozása és alkalmazása. 

 Kiscsoportos foglalkozások (korrepetálás, páros, csoportos foglalkozások). 

 Befogadó iskolai légkör teremtése. Egyéni bánásmód, differenciálás a tanítási 

órákon, napköziben és a tanulószobai foglalkozásokon. Kulcskompetenciákat 

fejlesztő gyakorlatsorok végeztetése. 

 Együttműködés a családdal, az óvodával, középiskolával, a nevelési tanácsadóval, a 

társadalmi környezet egyéb szereplőivel (civil szervezetek). 

3.11.3. Egyházi lehetőségek 

A tanulási kudarcok súlyos lelki válságot idézhet elő a gyermekekben. Megelőzésének 

érdekében lehetőség van az iskola pszichológus mellett, az iskola lelkész és a 

pasztoralpszichológus szakreferens segítségét felkérni, aki megismerheti közelebbről a 

probléma kiindulását és építő jelleggel megoldási javaslatokat tehet. 

3.11.4. A tehetség, képesség kibontakozását segítő tevékenység 

 

A tehetségek felkutatása és fejlesztése a közoktatás kiemelt feladata.  

Célunk, hogy tanítványaink legyenek képesek és készek személyiségük, közösségeik 

gazdagítására. Minél több tehetség bontakozzon ki minél több területen. 

E tevékenység első és egyben nagyon fontos fázisa, hogy minél előbb felismerjük a 

tehetségeket. Ehhez ismerni kell azokat a tulajdonságokat, amelyek a tehetségígéretre utalnak.  

A tehetséggondozás módszerében a megújuló tanulásszervezési eljárások alkalmazásával 

hatékonyabb legyen a fejlesztő munka. 

 

A tehetséggondozás elvei: 

 Nevelő-oktató munkánkat a sokoldalú, sokszínű képességfejlesztés kell, hogy 

jellemezze, mert minél sokoldalúbb a képzés, annál többféle tehetség mutatkozik 

meg. 

 A kiemelkedő képességek, tehetségek korai felismerése kedvező hatást gyakorol a 

tehetségeses tanulók fejlődésére. 

 Eredményesebbé és hangsúlyosabbá válik a tantárgyi tanulás, a gyermekek 

megismerkednek az önálló tanulás módszertanával. Viszont az elkezdett 

csapatépítés és önismeretre nevelés továbbra is fontos cél. 

 A fejlesztés legyen komplex, ne csupán egy-egy képesség kibontakozását szolgálja. 

 Az általános képzés és a speciális képességek fejlesztése egy időben történjék. 

 A tehetséggondozás folyamatos, a teljes iskolai periódusra kiterjedő legyen. 
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 Érvényesüljön az egyéni bánásmód elve, legyen egyénre szabott. 

 Igazodjon a gyermekek, a szülők igényeihez, és ehhez biztosítsuk a személyi és 

tárgyi feltételeket. 

 

A megvalósítás módjai: 

 

A tehetség korai felismerése (kreativitás, kíváncsiság, független gondolkodás). 

Tanítási órákon alkalmazott eljárások: 

- a differenciálás módszerének alkalmazása 

- kooperatív technikai eljárások 

- projektmódszer 

- tevékenységközpontú pedagógia 

Tanítási órán kívül: 

 A tanulók igényei alapján változatos tematikájú, gazdag tevékenységi rendszerre 

épülő, sokszínű tapasztalati lehetőséget biztosító szakkörök működtetése. 

 Felkészítés tanulmányi versenyekre, sportversenyekre. 

 A tanulók pályáztatása versenyekre, 

 Minél több lehetőséget biztosítani a tehetséges gyerek számára, hogy versenyeken, 

szerepléseken kipróbálhassa rátermettségét, előadói rutint szerezhessen. A 

tehetséggondozásban szükséges egyéni bánásmód mellett az intézmény 

lehetőségeihez mérten költségvetéséből a pénzügyi kereteket biztosítja. 

  Az eredményekről a munkatervünkben meghatározott rend szerint számot adunk. 

3.12. A tanulók részvételi jogának gyakorlása az intézményi döntési 

folyamatban 

A tanulók az intézményi döntési folyamatban választott tisztségviselőik útján vehetnek részt. 

A  DÖK szervezeti és működési keretei: 

A diákönkormányzat az alsó és felső tagozatban működik. Tagja lehet az iskola valamennyi 

tanulója. A DÖK munkáját mindkét tagozaton egy-egy, a tanulók által felkért, az iskolában 

tanító tanár segíti, aki eljárhat a diákönkormányzat képviseletében. 

A DÖK az alsó tagozatban alkalmanként ülésezik a 3. és 4. osztályokból egy-egy tanuló és 

a patronáló tanító részvételével. 

A DÖK a felső tagozatban havonta egy alkalommal ülésezik az osztályonként meg-

választott DÖK képviselők, a titkár, a titkárhelyettes és a DÖK patronáló tanár részvételével. 

Az üléseken – kivéve a zárt rendszerűeket - a fent említett személyeken kívül bármely, 

iskolánkba járó tanuló, ill. az iskolában tanító pedagógusok, az igazgató vagy 

igazgatóhelyettes is részt vehet. 

3.13. A szülő, a tanuló, a pedagógus és az intézmény partnerei 

kapcsolattartásának formái 

Iskolánk, mint nevelő-oktató intézmény csak akkor működhet eredményesen, ha a tanulói 

érdeklődésre épít, és figyelembe veszi a szülői érdekeket. Az iskolai nevelés, a gyermeki 

személyiség harmonikus fejlesztésének elengedhetetlen feltétele a szülői ház és a pedagógus 

közösség koordinált aktív együttműködése.  
Ezen együttműködés 

 

 alapja a gyermek iránt érzett közös nevelési felelősség, 
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 megvalósulási formái: a kölcsönös támogatás és a koordinált pedagógiai 

tevékenység, 

 feltétele: - a kölcsönös bizalom és tájékoztatás, az őszinteség 

 eredménye: - a családi és iskolai nevelés egysége és ennek nyomán kedvezően 

fejlődő gyermeki személyiség. 

 

Az együttműködés formái: 

 

A nevelőmunka segítése a szülők részéről: 

 aktív részvétel az iskolai rendezvényeken, a HHH tanulók szüleinek 

bekapcsolódása az osztály programjainak szervezésébe 

 őszinte véleménynyilvánítás, 

 együttműködő magatartás, 

 nevelési problémák őszinte megbeszélése, közös megoldás, 

 a családi nevelésben jelentkező nehézségek közös legyőzése, 

 érdeklődő, segítő hozzáállás, szponzori segítségnyújtás. 

 „Szülők akadémiája” programok 

 

Iskolánk a gyermekek neveléséhez a következő segítségnyújtási formákat kínálja: 

 

 rendszeres és folyamatos tájékoztatás a tanulók előmeneteléről, magatartásáról, 

 előre tervezett szülői értekezletek (osztály, pályaválasztási, leendő elsősök és 

ötödikesek szüleinek tájékoztatója, SZMK választmányi szülői értekezletek), 

 rendkívüli szülői értekezletek 

 családlátogatás, 

 fogadóórák, 

 nyílt napok, nyílt órák szervezése (IKT eszközökkel, a tanulói laptop programmal 

való ismerkedés) 

 pályaválasztási tanácsadás, 

 közös kirándulások, 

 iskolai rendezvények, melyekre a szülők meghívottak (évnyitó, évzáró ünnepségek, 

ballagás, farsang, anyák napi ünnepségek, iskolai gála) 

 Az intézményben a szülői szervezet tisztségviselői évenként kerülnek 

megválasztásra. Az időközben kiváló szülőket következő év szeptemberében 

pótoljuk. A szervezet elnökét és vezetőségét a tanárok és a szülők javaslata alapján 

az igazgató által megtartott összevont szülői értekezlet választja meg. 

3.14. A tanulmányok alatti vizsgák szabályai 

A tanulmányok alatti vizsgák helyi szabályozási rendje a következőképpen alakul 

intézményünkben 

3.14.1. A tanulmányok alatti vizsgák fajtái és időpontjuk: 

 Javítóvizsga: augusztus végén, kijelölt időpontban 

 Osztályozóvizsga: a júniusban az év végi osztályzat megszerzése céljából 

 Januárban a félévi osztályzat megszerzése céljából 

 Különbözeti vizsga: az osztályozóvizsga időpontjában 
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 Pótló vizsga: egyéni elbírálás alapján intézményegység-vezetői döntéssel 

tehető le, abban az esetben, amennyiben a tanuló fel nem róható okból maradt távol 

az előző vizsgák valamelyikéről, kivételt képez ez alól a javítóvizsga, és erről 

igazolással szolgál. 

 A vizsgákra írásban kell jelentkezni, legkésőbb a vizsgát megelőző 15. napig. 

3.14.1.1. Osztályozó vizsga 

A felsőbb évfolyamba lépéshez szükséges osztályzatai megállapításához, vagy egy adott 

tantárgyból az osztályzat megszerzéséhez a tanulónak osztályozóvizsgát kell tennie, ha 

- előrehozott vizsgára kíván jelentkezni, de még nem teljesítette az adott tantárgy tanulmányi 

vizsgakövetelményeit; nem szerezte meg a helyi tantervben előírt osztályzatot; 

- a jogszabályban megengedett időnél többet mulasztott, és a nevelőtestület döntése alapján 

osztályozóvizsgát tehet;  

- Ha a tanuló mulasztásainak száma már az első félév végére meghaladja a meghatározott 

mértéket, és emiatt teljesítménye érdemjeggyel nem volt minősíthető, félévkor 

osztályozóvizsgát kell tennie. 

- külföldi tartózkodás, magántanulói státusz illetve egyéb ok miatt az intézményegység-vezető 

engedélyezte számára az osztályozóvizsga letételét; 

- felmentették a kötelező foglalkozásokon való részvétel alól, de osztályozóvizsga letételére 

kötelezték (pl. sportolók esetében) 

- tanulmányi idejének megrövidítését engedélyezték (egy vagy több tantárgyból, illetve 

valamennyi tantárgyból); 

- más iskolából lépett át, és az előzőekben nem tanult tantárgyakból vizsga letételére 

kötelezték (például: idegen nyelv esetén) 

- a tanórákon nem tanult tantárgyból osztályozóvizsga letételére engedélyt kapott. 

 Az osztályozó vizsgával kapcsolatban a következők szerint kell eljárni: 

- Osztályozó vizsga évente 2 alkalommal tehető: januárban és júniusban. 

Az intézményegység-vezető ettől eltérő időpontot is kijelölhet. A vizsga várható 

időpontjait az intézményegység-vezető jelöli ki. A vizsga pontos napjáról a vizsgázó 

minimum a vizsga előtt két héttel értesítést kap. 

- Egy tanítási évben legfeljebb 2 évfolyam tananyagából tehető osztályozó vizsga. 

- Az osztályozó vizsga letételét az intézményegység-vezető engedélyezi. Az 

osztályozóvizsgára való jelentkezés kérelmét a januári vizsgára január 1-ig; a júniusi vizsgára 

pedig június 1-ig kell beadni az iskola igazgatójának címezve. 

- Az osztályozóvizsga követelményeit az iskola nevelőtestülete határozza meg. A vizsga 

részletes követelményeiről a tanuló minimum a vizsga előtt 6 héttel írásbeli tájékoztatást 

kap. A tantervi követelmények az iskola honlapján folyamatosan megtekinthetők. 

- Az osztályozóvizsga helye az iskola, amellyel a tanulónak tanulói jogviszonya van. 

Indokolt esetben a tanuló más iskolában is jelentkezhet a vizsga letételére. Erre az engedélyt 

az igazgató adja. 

- Az osztályozóvizsga napján a tanuló mentesül a tanórák látogatásának kötelezettsége alól 

- Az írásbeli vizsga időtartama tantárgyanként és évfolyamonként, 45 perc. Egy napon 

legfeljebb két írásbeli vizsgát lehet tenni. 

- A szóbeli vizsgát az iskola tanáraiból alakított vizsgabizottság előtt kell megtartani. A 

vizsgabizottság kérdező tanára lehetőleg az a tanár legyen, aki a tanulót előzőleg tanította. Az 

elnöki teendőket az intézményegység-vezető vagy megbízottja látja el. A vizsgán, az elnökön 

és a kérdező tanáron kívül még legalább egy vizsgabizottsági tagnak jelen kell lennie. A 

tanulónak az általa kihúzott tétel kidolgozására min. 20 percet kell biztosítani (kivéve az 

idegen nyelv, ahol nincs felkészülési idő). A feleletek maximális időtartama 
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tanulónként/évfolyamonként maximum 15 perc lehet. Az a tanuló, aki feladatát nem tudja 

megoldani, még egy feladatot kap (húz), további felkészülési idővel. Végső osztályzatát a két 

felelet százalékos átlaga alapján kell megállapítani. 

- Ha a tanuló csak szóbeli vizsgát tesz, teljesítményéről a kérdező tanár rövid írásos értékelést 

ad (ezt a jegyzőkönyvhöz mellékeli). 

- Azt a vizsgázót, aki akár az írásbeli, akár a szóbeli vizsgán figyelmeztetés ellenére meg nem 

engedett eszközt használ, az intézményegység-vezető a vizsga folytatásától eltilthatja,- 

vizsgája elégtelen. Az indokolatlanul félbehagyott vizsgát úgy kell tekinteni, mint ami nem 

sikerült. Az önhibán kívüli; indokolt vizsgamegszakítás esetén módot kell adni annak 

megismétlésére. 

- A több tanévi tananyagokból való vizsgázás esetén a szóbeli vizsgát évfolyamonként más-

más napon kell lebonyolítani, min. 2 nap eltéréssel, és a felsőbb évfolyam vizsgájának szóbeli 

részére csak akkor bocsátható a vizsgázó, ha az alacsonyabb évfolyam vizsgájának szóbeli 

részén megfelelt. 

- Az osztályozóvizsgán nyújtott tanulói teljesítmény értékelése az adott tantárgy elfogadott 

értékelési rendszere szerint történik. 

- Az osztályozóvizsga a vizsgázó számára díjtalan. 

- Az osztályozóvizsga nem ismételhető meg. 

- Sikertelen osztályozóvizsga esetén a tanulónak 3 hónapon belül javítóvizsgát kell tennie. 

- Az osztályozóvizsgáról jegyzőkönyvet kell vezetni. A vizsga eredményét a törzslapba és a 

bizonyítványba a megfelelő záradékkal be kell vezetni. 

- Az eredményhirdetésnek legkésőbb az utolsó vizsgát követő 2. napon meg kell történnie. 

3.14.1.2. Javítóvizsga 

Javítóvizsgán kell részt vennie annak a tanulónak, akinek valamelyik tantárgyból az év végén 

megállapított osztályzata elégtelen volt, vagy az osztályozóvizsga eredménye elégtelen. 

A javítóvizsgával kapcsolatosan az alábbiak szerint kell eljárni: 

- A javítóvizsga helye az, az iskola, amellyel a tanulónak tanulói jogviszonya van. 

- A javítóvizsgára utasított tanuló az igazgató által megállapított napon javítóvizsgát tehet. 

- Javítóvizsga letételére az augusztus 15-től augusztus 31-ig terjedő időszakban kell   

időpontot kijelölni. 

- A vizsga idejéről az intézményegység-vezető  a tanulót és annak szüleit írásban (pl. az iskola 

faliújságán, és honlapján keresztül) értesíti. 

- A javítóvizsga követelményeiről a tanuló a vizsgára utalást követő egy héten belül írásbeli 

tájékoztatást kap. 

- A javítóvizsga indokolatlan elmulasztása osztályismétlést jelent. 

- A tanuló – előzetes jelentkezés nélkül – bizonyítványával jelenik meg a vizsgabizottság 

előtt. 

- A rendkívüli okból, intézményegység-vezető engedéllyel elhalasztott javítóvizsgára készülő 

tanulónak részt kell vennie a következő felsőbb osztály tanulmányi munkájában, 

mulasztásait szabályosan igazolnia kell, munkáját a többi tanulóhoz hasonlóan kell elbírálni. 

A javítóvizsga sikeres letétele után a tanuló az osztálynak végleges tagja lesz, sikertelen 

vizsga esetén az előző osztályt kell megismételnie. 

- Igazolatlan meg nem jelenés a vizsgán, vagy szabálytalanság miatti eltiltás osztályismétlést 

von maga után. 

- A javítóvizsgát az osztályozó vizsgára előírt módon kell lebonyolítani. 

- Az írásbeli vizsga időtartama tantárgyanként 45 perc lehet. Egy napon legfeljebb két írásbeli 

vizsgát lehet tenni. 
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- A szóbeli vizsgát az iskola tanáraiból alakított vizsgabizottság előtt kell megtartani. A 

vizsgabizottság kérdező tanára lehetőleg az a tanár legyen, aki a tanulót előzőleg tanította. 

Az elnöki teendőket az intézményegység-vezető vagy megbízottja látja el. A vizsgán, az 

elnökön és a kérdező tanáron kívül még legalább egy vizsgabizottsági tagnak jelen kell 

lennie. A tanulónak az általa kihúzott tétel kidolgozására min.20 percet kell biztosítani 

(kivéve az idegen nyelv, ahol nincs felkészülési idő). A feleletek maximális időtartama 15 

perc. Az a tanuló, aki feladatát nem tudja megoldani, még egy feladatot kap (húz), további 

felkészülési idővel. Végső osztályzata a két felelet százalékos átlaga lesz. 

- Ha a tanuló csak szóbeli vizsgát tesz, teljesítményéről a kérdező tanár rövid írásos értékelést 

ad (ezt a jegyzőkönyvhöz mellékeli). 

- Azt a vizsgázót, aki akár az írásbeli, akár a szóbeli vizsgán figyelmeztetés ellenére meg nem 

engedett eszközt használ, az intézményegység-vezető a vizsga folytatásától eltilthatja,- 

vizsgája sikertelen és csak az osztály megismétlésével folytathatja tanulmányait. Az 

indokolatlanul félbehagyott vizsgát úgy kell tekinteni, mint ami nem sikerült. Az önhibán 

kívüli; indokolt vizsgamegszakítás esetén módot kell adni annak megismétlésére. 

- A javítóvizsgán nyújtott tanulói teljesítmény értékelése az adott tantárgy elfogadott 

értékelési rendszere szerint történik. 

- A javítóvizsga díjtalan a vizsgázó számára. 

- A javítóvizsga nem ismételhető meg. 

- A javítóvizsgáról jegyzőkönyvet kell vezetni. A javítóvizsga eredményét az osztályfőnök 

írja be a törzskönyvbe és a bizonyítványba, és ezt az intézményegység-vezető írja alá. 

Az eredményhirdetés a bizonyítvány kiosztásával történik, legkésőbb az utolsó vizsgát követő 

napon. 

3.14.1.3. Különbözeti vizsga 

Különbözeti vizsgát kell tennie annak a tanulónak, aki másik iskolából érkezik iskolánkba és 

az általa eddig tanultak és az általunk eddig tanítottak között különbség van tartalmi vagy 

tantárgyi területen. 

A különbözeti vizsgára tanévenként legalább két vizsgaidőszakot kell kijelölni. Szükség 

szerint, tanulói átvétel miatt ettől el lehet térni. Az eltérés okáról jegyzőkönyvet kell felvenni.  

Sikertelen különbözeti vizsgát 15 nap elteltével, de 20 napnál nem később pótló vizsga 

keretében egyszer megismételhető. A megismételt különbözeti vizsgáért vizsgadíjat kell 

fizetni. 

 A vizsgák pontos időpontjait az iskolai éves munkaterve tartalmazza, ettől eltérő időpontot az 

intézményegység-vezető engedélyezhet. 

A vizsgák követelményei: 

Az iskola helyi tantervében évfolyamonként meghatározott ismeretanyagot öleli fel és ennek 

tudását követeli meg a tanulóktól. 

Értesítés a tanulók felé: 

Az iskola előzetes értesítést küld (magántanulóknak, javító- és osztályozóvizsgát illetve 

különbözeti vizsgát tevőknek írásban), amely tartalmazza: 

 A vizsga helyét (szóbeli és írásbeli résznél) 

 A vizsga időpontját (szóbeli és írásbeli résznél) 

 A vizsgatárgyakat és azok vizsgáztatásának módját 

 A szükséges segédeszközöket, amelyeket a vizsgázónak magával kell hoznia. 
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3.15. A felvétel és az átvétel helyi szabályai  

 

Iskolánk tanulói közösségébe jelentkezés alapján felvétel vagy átvétel útján lehet bejutni, és a 

beírással valósul meg. A felvétel és az átvétel jelentkezés alapján történik. 

A tanulói jogviszony létesítéséről, a felvételről és az átvételről az iskola intézményegység-

vezetője dönt. 

 

Első évfolyamra történő felvétel: 

Iskolánk első évfolyamára Békés város egész közigazgatási területéről felvesszük a tanköteles 

korú gyermekeket.  

Már az iskolába lépés előtt a szülőknek lehetőséget adunk az iskolai élet megismerésére. Nyílt 

napokon a gyermekekkel együtt beülhetnek a leendő elsős pedagógusok óráira. Ezt követően 

a szülők szülői értekezleten, a gyermekek pedig délutáni szabadidős foglalkozáson 

ismerkedhetnek tanítóikkal. 

A meghirdetett tájékoztatóinkon az intézményegység-vezetője ismerteti intézményünk 

célkitűzéseit, pedagógiai programját, vállalásainkat, az egész napos oktatás előnyeit és az 

ehhez kapcsolódó feltételeket. Fontosnak tartjuk, hogy a szülők tudják, mi az, amit az iskola 

garantálni tud, de arról is őszintén beszélünk, milyen elvárásokra számíthatnak. 

Fontosnak tartjuk az óvodákkal való kapcsolat erősítését, ezért az iskolánk a városi 

óvodavezetőkkel folyamatos párbeszédet kezdeményezünk: meghívjuk az óvónőket az első 

osztályainkba, ahol megfigyelhetik volt óvodásaik iskolai munkáját, beilleszkedését. Az 

érdeklődő óvónőket nagycsoportos óvodásaikkal szívesen látjuk, ekkor az óvodás gyerekek 

bepillantást nyerhetnek az iskolai életbe. 

Az első évfolyamba történő beiratkozáskor be kell mutatni: 

- a gyermek születési anyakönyvi kivonatát; 

- a szülő személyi igazolványát; 

- a gyermek felvételét javasoló óvodai szakvéleményt (ha a gyermek óvodás 

volt); 

- a nevelési tanácsadó felvételt javasoló szakvéleményét (ha a gyermek nem volt 

óvodás, vagy ha az óvoda a nevelési tanácsadó vizsgálatát javasolta); 

- a gyermek egészségügyi könyvét a gyermekorvos felvételi javaslatával, 

- szükség esetén a szakértői bizottság véleményét. 

Beíratást az iskola intézményegység-vezető által megbízott személy, vagy személyek végzik. 

Beíratáskor a beírási napló nyomtatványt kell használni, és be kell mutatni a gyermek 

születési anyakönyvi kivonatát, óvodai szakvéleményt, s olyan dokumentumot, amellyel a 

tanuló állandó lakhelyét hitelt érdemlően bizonyítani lehet. A tanulói jogviszony a beíratás 

napján jön létre. A tanuló a tanulói jogviszonyon alapuló jogait az előbbi időponttól kezdve 

gyakorolhatja. 

Első évfolyamba tanév közbeni átvételkor be kell mutatni: 

- a tanuló anyakönyvi kivonatát; 

- a szülő személyi igazolványát; 

- az első évfolyam elvégzett idejére vonatkozó értékelést-minősítést. 

 

Átvétel - érkezés más iskolából: 

A tanuló átvételéről az iskola intézményegység-vezetője dönt az intézményegységre 

vonatkozó fenntartói férőhely kapacitás és kihasználtság előírásai alapján.  

Átvétel esetén a tanuló osztályba sorolását a vezetőtársaival való egyeztetés után az 

intézményegység-vezetője határozza meg.  
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A döntést követően kerül sorra a tanuló nyilvántartásba vetetése, bizonyítványának, 

egészségügyi törzslapjának, és személyi nyilvántartó lapjának meglétének ellenőrzése, hiány 

esetén pótoltatása a hiányzó dokumentumoknak.  

A tanuló átvételére a tanítási év során bármikor lehetőség van.  

Ha az átvételre jelentkező tanuló ellen fegyelmi eljárás folyik az előző iskolájában, akkor a 

fegyelmi eljárás lezárásáig – hatósági végzés kivételével –  iskolánkba nem vehető át a tanuló. 

Ha az előző iskolában valamely tantárgyat nem tanult, vagy nem az intézményünkben 

választott kerettanterv szerint tanult, s ezáltal jelentősen eltér, vagy eltérhet a tanuló tudás- 

szintje az iskolánkban alkalmazott követelmény szinttől, akkor a tanuló átvételét követően – a 

vizsgaszabályzatban foglalt módon – különbözeti vizsga  letételére kötelezhető (például: 

idegen nyelv esetén) a szaktanár javaslata alapján, a különbözeti vizsgára kötelezésről az 

intézményegység-vezető dönt. 

A második-nyolcadik évfolyamba történő átvételnél be kell mutatni: 

- a tanuló anyakönyvi kivonatát; 

- a szülő személyi igazolványát; 

- az elvégzett évfolyamokat tanúsító bizonyítványt. 

Az iskolába felvett vagy átvett tanulót, beleértve a magántanulót is, az iskola tartja nyilván. 

Az iskola nyilvántartásában marad az a tanköteles, aki iskolai tanulmányait külföldön 

folytatja. 

A tankötelezettség magántanulóként is teljesíthető. 

3.16. Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos 

iskolai terv 

 

Az iskola az SZMSZ-ben határozza meg az intézmény vezetőinek, pedagógusainak, valamint 

más alkalmazottainak feladatait a tanuló- és gyermekbalesetek megelőzésében és a baleset 

esetén (intézményi védő, óvó előírások). 

Iskolánkban a nyitvatartási időben biztosítjuk a gyermekek, tanulók felügyeletét, védelmét, 

figyelemmel a baleset-megelőzés szempontjaira. 

Olyan környezetet teremtünk, amely alkalmas a balesetbiztonsággal kapcsolatos szokások, 

magatartási formák kialakítására. 

A tanórai és az egyéb foglalkozások során intézményünk sajátosságaira figyelemmel ki kell 

alakítani a tanulókban a biztonságos intézményi környezet megteremtésének készségét, át kell 

adni a baleset-megelőzési ismereteket a főbb közúti közlekedési balesetek, a mérgezés, 

fulladás veszélyei, az égés, az áramütés, valamint az esés témakörében, fejleszteni kell a 

gyermekek biztonságra törekvő viselkedését. 

Az intézményben bekövetkezett tanuló- és gyermekbaleseteket nyilván kell tartani. A nyolc 

napon túl gyógyuló sérüléssel járó tanuló- és gyermekbaleseteket haladéktalanul ki kell 

vizsgálni. Ha a sérült állapota vagy a baleset jellege miatt a vizsgálatot az adatszolgáltatás 

határidejére nem lehet befejezni, akkor azt a jegyzőkönyvben meg kell indokolni. 

Amennyiben a baleset súlyosnak minősül, akkor azt az intézmény a rendelkezésre álló adatok 

közlésével – telefonon, e-mailen, telefaxon vagy személyesen – azonnal bejelenti az 

intézmény fenntartójának. A súlyos baleset kivizsgálásába legalább középfokú munkavédelmi 

szakképesítéssel rendelkező személyt kell bevonni. 

 Súlyos az a tanuló- és gyermekbaleset, amely 

 a sérült halálát (halálos baleset az a baleset is, amelynek bekövetkezésétől számított 

kilencven napon belül a sérült orvosi szakvélemény szerint a balesettel 

összefüggésben életét vesztette), 



Reményhír Szakközépiskola, Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola 

OM:201689 

Pedagógiai Program, 2017 

 49 

 

 valamely érzékszerv (érzékelő képesség) elvesztését vagy jelentős mértékű 

károsodását, 

 a gyermek, tanuló orvosi vélemény szerint életveszélyes sérülését, 

egészségkárosodását, 

 a gyermek, tanuló súlyos csonkulását (hüvelykujj vagy kéz, láb két vagy több ujja 

nagyobb részének elvesztése, továbbá ennél súlyosabb esetek), 

 a beszélőképesség elvesztését vagy feltűnő eltorzulását, a tanuló bénulását, vagy 

agyi károsodását okozza. 

Minden tanuló- és gyermekbalesetet követően meg kell tenni a szükséges intézkedést a 

hasonló esetek megelőzésére. 

4. Kompetencia alapú oktatás elvei, eljárásrendszere 
 

Az esélyegyenlőség biztosítása szempontjából, az egyre növekvő elvárásoknak kívánunk 

eleget tenni a kompetencia alapú oktatás megvalósításával, melynek során biztosítjuk a 

hátrányos helyzetű, ill. a tanulásban valamilyen okból lemaradt tanulók esélyegyenlőségét, 

valamennyi tanuló számára az alapkészségek és kulcskompetenciák fejlesztését, az egyéni 

képességeiknek megfelelő eredmények elérését, ezzel is segítve a tanulók iskolai és majdan 

társadalmi szintű beilleszkedését. 

Az alapkészségek, kompetenciák fejlesztését kiemelt területként kezeljük. Különösen 

hangsúlyos feladat ez az alsó tagozaton, míg a felső tagozaton a folyamatosságot kívánjuk 

biztosítani. 

Kompetencia alapú tananyag: 

 Moduláris felépítésű 

 Tanuló – és tevékenység központú 

 Differenciált eljárásokra épülő 

 Egyéni fejlesztésre, tehetséggondozásra alkalmas 

 Korszerű tanulásszervezési eljárásokra épülő 

 Fejleszti a tanulók személyes, kognitív, szociális és speciális kompetenciáit. 

 

A kompetencia területek tantárgyi megnevezése:  

– Szövegértés – szövegalkotás 

– Matematikai logika 

– Idegen nyelv 

– Információs és kommunikációs technológiák használata 

– Szociális, életviteli és környezeti. 

4.1. Alapelvek, értékek 

4.1.1. Alapelvek: 

 

Adaptív oktatás- és tanulásszervezés  

Nevelő-oktató munkánknak a gyerekek intellektuális, testi és mentális fejlődését kell 

szolgálnia, így minden programot, eljárást annak rendelünk alá.  

Gyakorlatközpontúság és alkalmazható tudás  

Arra törekszünk, hogy tanulóink a tanulási folyamat során minél önállóbban, lehetőségek 

szerint valós környezetben szerezzék meg a mindennapi életben, a közvetlen természeti és 

társadalmi környezetben megismerhető tudáselemeket. A hasznosítható, folyton változó 
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társadalmi környezet igényeinek megfelelő ismereteket kell a műveltségi területnek 

közvetítenie, az azzal kapcsolatos tudást kell átadnia és megszereztetnie. Olyan iskolai 

tapasztalatok biztosítása a tanulóinknak, hogy az élethosszig tartó tanulás természetes legyen 

a számukra, hogy képesek legyenek a környezetüket ennek megfelelően alakítani.   

 

Ismeretbe ágyazott képességfejlesztés  

 A képességeket ismeretek nélkül nem lehet fejleszteni, ezért az oktatás során 

mindkettőnek megfelelő teret biztosítunk. Tanulóink képességei és készségei fejlesztése 

érdekében olyan tanítási módszereket alkalmazunk, amelyben az egyéni és a kooperatív 

tanítási- tanulási technikák alkalmazása mindenkinek - a közösségnek is - állandó fejlesztési 

lehetőséget nyújt. E módszerek általános jellemzői, hogy tanulásközpontúak és gyakorlat 

orientáltak, célkitűzéseikben a tantárgyi specifikusságot jelenítik meg, az értékelés 

kritériumalapú. 

A tanulói személyiség egészének fejlesztése  

Az értelmi képességek fejlesztése mellett kiemelt fontosságúként kezeljük a tanulói 

személyiség egészének fejlődését szolgáló tevékenységterületeket: az énkép, önismeret, a 

nonverbális készségek, a kreativitás, a divergens gondolkodás, a szociális és társadalmi 

kompetenciák fejlesztését, a társadalmi érzékenység, a nyitott, befogadó és empatikus 

személyiség kialakítását, a társas aktivitást.  

Tevékenységközpontú tanítási-tanulási gyakorlat megvalósítása  

A tanítási tanulási folyamatok során olyan élményszerű helyzeteket teremtünk, – az 

életkori sajátosságoknak megfelelő szinten – mely által a tanulók tapasztalatokat 

szerezhetnek, maguk fedezhetik fel a környezeti elemek közötti kapcsolatokat és 

összefüggéseket, azokból következtetéseket vonhatnak le, korábbi tapasztalataikat, 

ismereteiket és készségeiket alkalmazhatják. Lehetőséget biztosítunk ahhoz, hogy a tanulók 

megfogalmazzák egyéni és csoportosan kialakított véleményeiket, azokat meg tudják védeni 

érvekkel és meg tudják vitatni.  

 

Differenciált fejlesztés és esélyegyenlőség  

Alkalmazzuk a heterogén összetételű csoportok együttes kezelésének módszereit, a 

differenciált tanulásszervezési módszereket, lehetővé téve a tanulók személyi szükségleteinek, 

tudásának, képességeinek, érdeklődésének és érdekeltségének megfelelő fejlesztést, biztosítva 

ezzel a hatékony tanulás szempontjából nélkülözhetetlen helyes énkép alakulását.  

 

Valóságos tanulási környezet biztosítása 

Hozzásegítjük a tanulókat ahhoz, hogy a tanulás során kedvező kapcsolatuk alakuljon ki a 

környezettel. A tartalmakat és megközelítéseket úgy választjuk, hogy a tanulási helyzeteket a 

terepmunkán, az iskolán kívüli munkán keresztül is megtapasztalják tanulóink. 

 

Fokozatosság és folyamatosság 

Arra törekszünk, hogy a tanulókban kialakuljon az igény arra, hogy – egyéni képességeik, 

lehetőségeik figyelembevételével – egész életük során képezzék magukat, bővítsék 

ismereteiket. Az esélyegyenlőséget és az egyenlő bánásmód elvét a program minden elemével 

és minden eljárásmódjával erősíteni kell. 

 

Integrációs elv 

Az önálló matematikai, angol és német nyelvi, informatikai, szociális, életviteli és 

környezeti, valamint szövegértés-szövegalkotás programok mellett a hatékony 

kompetenciafejlesztés érdekében olyan modulok és modellek alkalmazását is szorgalmazzuk, 
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amelyek az egyes műveltségi területek más műveltségi területekkel való kapcsolatának 

megteremtését, erősítését jelentik. Nemcsak a tantárgyi, hanem a képességterületi és a 

nevelési integrációs lehetőségeket is fejlesztjük. 

 

4.1.2.  A kompetencia alapú oktatásunk és nevelésünk cél-és tevékenységrendszere 

 

- Célunk motiváltság és a pozitív gondolkodás érvényesítése 

A cél elérését szolgáló legfontosabb feladataink: 

- Az algoritmus helyes értelmezése, követése, ellenőrzés, önértékelés 

- Feleletterv, jegyzet, vázlat, készítése, forráshasználat, kiselőadás, recenzió alkotása 

- Állandó tevékenykedtetés, azonnali visszajelzés (önértékelés, mások értékelése) 

- Életszerű, a gyermeki világhoz közel álló feladatok, problémák megoldása 

- Szövegek, szituációk elemzése, befejezése, variációk kitalálása 

 

- Célunk az együttnevelési környezet kialakítása 

A cél elérését szolgáló legfontosabb feladataink: 

- A készségek, képességek kiépüléséhez szükséges egyénenként különböző 

hosszúságú fejlesztő időszak biztosítása, egyéni fejlesztési tervek alkalmazása. 

- A frontális oktatás túlsúlyát csökkentő, az egyéni különbségek figyelembevételére 

alkalmas differenciált tanulásirányítási módok és haladási tempó alkalmazása. 

- A kiemelkedő képességű és/vagy tehetséges gyerekek közösségben (osztályban, 

iskolában) tartásának elősegítése. 

- A kooperatív tanulási technikák segítségével a gyerekek közötti információcsere 

elősegítése. 

- Heterogén tanulói csoportok kialakítása, az integrált nevelés feltételeinek 

megteremtése. 

- A verbalitás túlsúlyának megszüntetése. 

 

-  Célunk az önismeret, önértékelés igényének felkeltése 

A cél elérését szolgáló legfontosabb feladataink: 

- Tanulóink belső értékeinek felismertetése: kitartás, céltudatosság, elkötelezettség, 

segítőkészség. 

- A korrekt értékelés eredményeként elfogadtatni a kudarcot, helyesen értékelni a 

sikert. 

- Erősíteni az önbizalmat, a bizonyítási vágyat  

 

- Célunk az információs és kommunikációs technológiák használata, az informatikai 

képesség fejlesztése 

 

Célja az informatikai ismeretek rendszeres alkalmazása, az Internet önálló használata, az 

informatika etikai szabályainak ismerete, az algoritmizálás, adatmodellezés fejlesztése, a 

könyvtárra, inernetre alapozott önművelődés képességének kialakítása, önálló munkára 

nevelés. 

Szükséges eszköz: könyvtár, laptop program alkalmazása 

Előismeret: a számítógép felépítésének ismerete, az alapvető eszközök funkciói, ezek célszerű 

használata. 

A cél elérését szolgáló legfontosabb feladataink: 

- A számítógépes kultúra iránti attitűdök, szokások kialakítása 
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- Az informatikához köthető általános tanulási, gondolkodási képességek fejlesztése. 

- Az informatikához köthető komplex, inspiráló tanulási környezet biztosítása. 

- Az informatikához köthető differenciálás megoldása. 

- Az információszerzés, szelektálás és feldolgozás módszereinek megismertetése. 

- A könyvtárak, elektronikus információhordozók, nyomtatott taneszközök ésszerű és 

célszerű használatának támogatása.  

- Jártasság kialakítása az SDT - rendszer kezelésében, az SDT-n és az iskola tárhelyén 

elhelyezett tananyagok keresésében. 

- A speciális multimédiás hardvereszközök megismertetése.  

- A digitális tananyagok, technikák szaktárgyi órákon történő alkalmazása.  

- A számítógéppel segített kollaboratív tanulás biztosítása.  

- A digitális írástudás fejlesztése. 

- Digitális tananyagfejlesztés. A multimédiás oktatóprogramok alkalmazása. 

 

- Célunk a kommunikatív idegen nyelvi (angol / német nyelvi) kompetencia fejlesztése 

A Nemzeti Alaptantervben megjelölt szintek összhangban vannak az európai hatfokú skálán 

meghatározott szintekkel. Célunk, hogy az általános iskola végére minden diák legalább egy 

élő idegen nyelvből elérje az A1-es szintet. 

Így lehetőség nyílik a fejlesztést kisebb egységekben kipróbálni, alkalmazni. 

Mivel tanulóink hozott tudása rendkívül eltérő, a programcsomagok nyelvi órán történő 

tanítása nem minden csoportban valósítható meg. A halmozottan hátrányos helyzetű és sajátos 

nevelést igénylő tanulói csoportokban a csoport összetételének megfelelően a programcsomag 

moduljainak megfelelő szakaszait adaptáljuk. A modulok órai feldolgozását a szaktanár 

tanmenete tartalmazza. 

A cél elérését szolgáló legfontosabb feladataink: 

- A mindennapi kifejezések és a nagyon alapvető fordulatok gyakoroltatása, 

- Szituációs feladatokkal rögzíteni a mindennapi szükségleteihez kapcsolódó 

gondolatait.  

- Kialakítani az élőbeszéd helyzetében a következő beszédpaneleket: be tud 

mutatkozni, és be tud mutatni másokat.  

- Meg tud válaszolni kérdésekre, és fel tud tenni olyan kérdéseket, amelyek személyes 

jellegűek (pl., hogy hol lakik), vagy amelyek olyan emberekre vonatkoznak, akiket 

ismer, vagy olyan dolgok felől érdeklődik, amelyekkel rendelkezik.  

- Képessé tenni a tanulókat nagyon egyszerű interakciókra, amennyiben a másik 

személy lassan és világosan kommunikál, és segíti a tanulót a megértésben. 

 - Értékelési alapelvek, lehetséges értékelési módszerek 

- Az értékelés kompetenciákra irányul és kommunikatív nyelvhasználat során történik. 

- Kommunikációs feladat során előre ismertetett és egyeztetett szempontok szerint 

figyeljük a tanuló nyelvi viselkedését és regisztráljuk a teljesítményét.  

- Érdemjegy, pontszám és százalékok nélkül, szóban vagy írásban is visszajelzést kap 

a tanuló, ami kiemeli erősségeit, és annyi problémával szembesíti, amennyit a közeli 

jövőben reálisan képes megoldani. 

- A tanuló összegyűjti a legjobb munkáit, pl. leveleket, történeteket, posztereket, 

előadások jegyzeteit és szemléltető anyagát. A tanuló értékeli önmagát, majd a tanár 

is értékeli a munkákat. Az érdemjegy a fentiek összegzéséből születik 

- Az érdemjegyek tartalmi követelményeit előre írásban közöljük, a tanulókkal, a 

szempontok meghatározásakor a tanulói javaslatokat is mérlegeljük. 

 

- Célunk a szociális, életviteli és környezeti kompetenciák fejlesztése  
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A kompetencia fejlesztés célja, hogy a gyerekekben harmonikus kapcsolatot alakuljon ki 

ember és környezet, az épített-művi környezet; az egyén és szociális környezete és társai 

között. Ez változatos tevékenységek során valósul meg. Fontos cél továbbá, hogy a 

tudományos megismerést tekintsék hitelesnek, megkülönböztessék azt a szándékos 

megtévesztéstől. Szerezzenek gyakorlatot a megfigyelési módszerek, kísérletezés 

alkalmazásában. 

 

Célunk elérése érdekében feladatunk: 

- Képessé tenni tanulóinkat a környezet állapotáért tanúsított személyes felelősség 

vállalására, a természet és az ember alkotta értékek felismerésére, megóvására 

- Felhívni a figyelmet a modernizáció káros következményeire 

- Megfigyeltetni a környezeti válságjelenségek emberre ható káros jelenségeit  

- Tájékozódásuk biztosítása hazánkat veszélyeztető környezeti, társadalmi 

problémákról, ezek megoldását célzó együttműködésekről 

- Szerepvállalás konkrét természetvédelmi, értékmentő programokban 

- Adatgyűjtés, elemzés, vizsgálódás a közvetlen környezet élő és mesterséges elemi 

körében 

- Veszélytérkép aktualizálásában részvétel 

- Környezetvédelmi jeles napokhoz kapcsolódó programok hirdetése, tanulóink 

bevonása 

 

- Célunk a motiváció erősítése. 

 

A cél elérését szolgáló legfontosabb feladataink: 

- Az óvoda és az iskola közötti átmenet törésmentes, természetes folyamattá, 

gyermekközpontúvá alakítása. 

- Teret adunk a szabad képzettársításon alapuló spontán játékoknak a tanórán kívüli 

idejüket iskolában töltő diákok iskolai életében. 

- Motiváló tanulási környezet kialakítása az osztályban és az iskolában. 

- Az iskola szereplői (diákok, szülők, pedagógusok) közötti kapcsolatok 

személyesebbé tétele, különös tekintettel az iskola és a szülők kapcsolatára. 

- A személyiség fejlődését szolgáló, a minősítés helyett a fejlődés követésére és a 

továbblépés lehetőségeire hangsúlyt helyező értékelési módszerek alkalmazása. 

- A játékos módszerek alkalmazásában rejlő, tanulást segítő értékek felhasználása. 

 

- Célunk a diákok élethosszig tartó tanulási igényének megalapozása 

 

A cél elérését szolgáló legfontosabb feladataink: 

- Az alábbi személyiségjegyek erősítése: az önállóság, a belső kontroll, az 

önszabályozó tanulási készség, a nyitottság, rugalmasság, kreativitás, a toleráns 

attitűd, az együttműködési készség fejlesztése. 

- A várható többszöri pályamódosítás érdekében a tanulni tanulás kognitív 

kompetenciájának fejlesztése. 

- A digitális tanulási módszerek, technikák fejlesztése. 

- A pozitív tanulási és tantárgyi attitűd kialakítása. 

 

 

 

 



Reményhír Szakközépiskola, Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola 

OM:201689 

Pedagógiai Program, 2017 

 54 

5. Nemzetiségi nevelés - oktatás 
 

Iskolánkban a nemzetiségi nevelés-oktatás formája a magyar nyelvű roma/cigány nemzetiségi 

nevelés-oktatás, amely 

 biztosítja a roma/cigány tanulók számára a romák, a cigányság kulturális értékeinek 

megismerését, a romák/cigányok történelméről, irodalmáról, képzőművészetéről, 

zenei és tánckultúrájáról, valamint hagyományairól szóló ismeretek oktatását,  

 nem kötelező eleme a romani és beás nyelv tanulása, de a szülők igénye alapján –

nyelvoktató nemzetiségi nevelés-oktatás keretében – biztosítjuk a lovari nyelv 

oktatását,  

 tartalmazza a roma/cigány népismeret műveltségi terület oktatását, a nemzetiségi 

önismeret fejlesztését és a folyamatosan szervezett roma/cigány kulturális 

tevékenységet,  

  heti egy tanórára kiterjedő kötelező roma/cigány népismeret oktatása mellett heti 

legalább két kötelező tanóra keretében roma/cigány kulturális tevékenységet is 

biztosít.  

Célunk, hogy tanítványaink minél alaposabban ismerjék meg saját népcsoportjuk eredetét, 

történelmét, tárgyi és szellemi kultúráját, hagyományait. 

Arra neveljük őket, hogy vállalják származásukat. Mindent megteszünk azért, hogy a 

tankötelezettségnek a többséghez tartozó társaikkal azonosan tegyenek eleget. Minél többen 

nyerjenek felvételt érettségit adó középiskolákba, és ott eredményesen álljanak helyt. 

Készüljenek fel a permanens tanulás követelményeire. 

A kiegészítő normatív támogatásból kompenzálható a többletfeladatok egy része, a 

hagyományőrző csoport működése, a táborozási hozzájárulás. Pályázati forrásból tovább 

bővítjük a könyvtárban található cigány irodalmat, segítjük a szabadidős tevékenységet, ezzel 

is biztosítva a roma és nem roma gyermekek együttnevelést, a másság elfogadásának 

képességét fejlesztve. 

Oktató, nevelő munkánkat a helyi Roma Nemzetiségi Önkormányzat egyetértésével 

végezzük. Kapcsolatunk rendszeres, több projektben együtt dolgozunk, ezt a jövőben is így 

tesszük.  

A nyilatkoztatás módját a hatályos jogszabályoknak megfelelően választjuk meg. 
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6. Felnőttoktatás programja 
Olyan ismereteket és képességeket nyújtunk, amelyek átfogják az általános alapműveltség 

általános iskolai körét, tekintetbe véve a tanulók élettapasztalatait és korábbi (megszakított) 

iskolai tanulmányait, eredményeit, rendezve és kiegészítve ezeket. 

Hangsúlyt helyezünk arra, hogy a tananyag nemcsak ismeretek rendszere, hanem ezzel együtt 

bevált megismerési-tanulási és cselekvési módszerek elsajátítási eszköze is, az 

ismeretelsajátítástól elválaszthatatlan gondolkodási és cselekvési műveletek kifejlesztője. 

FELNŐTTOKTATÁSI osztályainkat iskolánkban 2013. szeptember 01-től kívánjuk újra 

létrehozni, hiszen néhány évvel korábban már működött az iskolánkban felnőttoktatáshoz 

kapcsolódó ifjúsági tagozat és felnőttek általános iskolája. 

Tájékozódásunk és tapasztalataink alapján napjainkban is vannak „szép számmal” (sajnos) 

olyan felnőttek, akiknek nincsen meg a 8 osztályos iskolai végzettségük. 

Ők nehezen boldogulnak a szociokulturális társadalmi térben, hátrányosan érinti őket az 

iskolai végzettségük hiánya a munkaerő-piacon való boldogulásukban is. 

Ezért fenntartónk egyetértésével szeretnénk segítséget nyújtani, az előbb említett 

iskolázottságbeli hátrányokkal küzdő békési és Békés megyei embereknek, nevezetesen a 

tanulók elfoglaltságához igazodó (esti, levelező munkarend szerint működő) felnőttoktatási 

osztályok megszervezésével. 

Feltételeink adottak, mind az oktatás tárgyi mind személyi területen, hiszen tantestületünk 

tagjai közel negyedének van felnőttoktatási tapasztalata és gyakorlata. 

Az iskolarendszerű felnőttoktatás, a tanulók elfoglaltságához igazodó iskolai nevelés és 

oktatás, amely „A felnőttoktatásban az iskolai nevelés és oktatás a tanulók egyéni 

felkészülésére is építhet.”. 

Célunk az is, hogy az is, hogy a felnőttoktatás úgy jelenjen meg a munkánk eredményeképpen 

a tanulásba bekapcsolódók számára, mint az egész életen át tartó tanulásba, s ezzel a 

tudatosabb életvezetésbe és a boldogabb életbe való belépés „utolsó esélye”. Ezért tehát 

társadalmi, szociális és pszichológiai szempontból is nagy jelentősége és felelőssége van. 

Iskolánkban a tanköteles koron túli tanulók munkahelyi, családi vagy más irányú 

elfoglaltságaihoz igazodó oktatáson belül esti, levelező, sajátos munkarend szerinti oktatást 

kíván folytatni.  

A felnőttoktatás követelményei nem térnek el a nappali rendszerű iskolai oktatás 

követelményeitől. 

 

7. A pedagógiai program végrehajtásához szükséges nevelő-oktató 

munkát segítő eszközök és felszerelések kiválasztásának 

szempontjai 
 
 

 A nevelő-oktató munka alapvető feltételei biztosítottak. A sajátos nevelési igényű 

tanulók fejlesztése érdekében folyamatosan pótolni kell a fejlesztő eszközöket, alkalmazni az 

IKT alapú oktatási eljárásokat. A hátrányos helyzetű, az SNI, a roma tanulók oktatása több 

szemléltetést, munkáltatást, kísérletezést, ezekhez társuló IKT eszközt igényel. A modern 

szemléltetés eleme a multimédiás eszközök, digitális tananyagok alkalmazása. A tanórák 30 

%-ában rendszeresen kell az IKT-eszközöket alkalmazni  

A kompetencia-alapú oktatáshoz az általános iskolai oktatásban interaktív táblák, 

projektorok, tanári laptopok alkalmazása a termek 40 %-ában biztosított. Az intézmény a 
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tanulói laptop-program rendszeres használatára felkészülten áll. A bevont tanulócsoportokban 

a tanórák 30 %-ában minden diák külön-külön IKT-eszköz használatával vesz részt a tanítási 

folyamatban. A bekapcsolódó pedagógusok részére belső továbbképzés keretében kell 

biztosítani a felkészítést az interaktív tábla, a feleltető rendszer használatára.  

A kompetencia-alapú oktatáshoz programcsomagokat vagy azok helyettesítésére 

alkalmas kompatibilis taneszközöket és kiegészítő tanári és tanulói segédleteket kell tanulóink 

rendelkezésére bocsátanunk. A kompetencia alapú oktatás szövegértés-szövegalkotás, 

matematika-logika, idegen nyelv, IKT, szociális, életviteli, környezeti és pályaorientáció 

kompetencia területen felmenő rendszerben kerül kiterjesztésre. 

A tanulási környezetbe be kell illesztenünk a  CLASSMATE PC-vel támogatott 1:1 

tanulási rendszert. Feladatunk a tanulói laptopok, az interaktív tananyagok, szoftverek, 

feleltető rendszer biztonságos tárolása mellett a hatékony működtetés. Minden tanuló részére 

hozzáférhetőséget kell biztosítani az eszközzel ellátott tagiskolákban. Az átvett jó gyakorlat 

elterjesztése érdekében belső továbbképzéseket szükséges szerveznünk. 

A testi nevelést korlátozza a sportudvar, (a futópálya, ugrógödör hiánya), a pályák 

burkolatának állapota.  

Az oktatás-nevelés tanórai és tanórán kívüli szervezése a multimédiás eszközök 

segítségével valósul meg (SDT, multimédiás tananyagok, szoftverek, oktató programok, 

videófilmek, animáció, hangzó anyagok, stb.) Az ellenőrzés, értékelés eszköztára bővül a 

feletető rendszer térnyerésével. Az IKT alapú órai mérés-értékelés arányának legalább az 

ellenőrzés 30 %-át kell elérnie.  

A Lőrincz-féle komplex tantermi játék átvett jó gyakorlatát mint a szociális, életpálya 

építés, szövegértés, matematikai kompetenciák fejlesztését szolgáló eszközrendszert felmenő 

rendszerben az alsó tagozaton vezetjük be. Önképzéssel, belső továbbképzéssel, a szükséges 

alapkészlet beszerzésével készülnek fel a programot adaptálni kívánók tanítók az általános 

iskolákban. 

A kerettanterv tartalmazza a legszükségesebb eszközszükségletet tantárgyanként, 

témakörönként. 

A kötelező eszközjegyzék szerint részletes eszközhasználatot a helyi tantervhez 

kapcsolódó tantárgyi tantervek tartalmazzák.  

8. Helyi tanterv 

8.1. Választott kerettanterv  

Az 1. és 5. osztályban tantárgyanként felmenő rendszerben (2013/2014. tanévtől) az 

51/2012 EMMI rendelet általános iskolások számára ajánlott kerettanterveit választottuk. 

Több ajánlat esetén választásunkat A vagy B betűvel jelöltük az óratervben. (10.5. Óraterv) 

A többi évfolyamon a jelenleg érvényben lévő tanterv érvényes. 

 8.2. Kerettanterv által meghatározott óraszám feletti kötelező tanórai 

foglalkozások 

Tevékenységeink: szakkör, differenciált fejlesztés, egyéni fejlesztés, felzárkóztatás, 

tehetséggondozás. 

8.3. Tankönyv, taneszköz kiválasztás elvei  

A tankönyvrendelésnél az iskolába belépő új osztályok tanulóinak várható, becsült létszámát 

is figyelembe vesszük. 
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A tankönyvrendelést oly módon készítjük el, hogy – a tankönyvtámogatás, a 

tankönyvkölcsönzés, a tankönyv tanórán kívüli elhelyezése – az iskola minden tanulója 

részére biztosítsa a tankönyvhöz való hozzájutás lehetőségét. 

A tankönyvrendelés végleges elkészítése előtt lehetővé tesszük, hogy azt a szülők 

megismerjék. 

A tankönyvrendelés elkészítésénél a szülői szervezet – különösen a tankönyvek grammban 

kifejezett tömegére tekintettel – véleménynyilvánítási joggal rendelkezik. A szülő 

nyilatkozhat arról, hogy gyermeke részére az összes tankönyvet meg kívánja-e vásárolni, vagy 

egyes tankönyvek biztosítását más módon, például használt tankönyvvel kívánja megoldani.  

A helyi tanterv tananyagtartalmának elsajátításához szükséges, a miniszteri rendeletben 

kötelezően előírt taneszközöket a szakmai munkaközösségek határozzák meg évfolyamonként 

és tantárgyanként, ezt rögzítik a tantárgyi tantervben. A tanórai munkához szükséges 

tanszerek jegyzékét minden tanév végén a szülői értekezleten ismertetik a tanítók, hogy a 

szülők csak a legszükségesebbeket szerezzék be. A felső tagozaton az első szaktárgyi órákon 

hirdetik ki a szaktanárok az alapvető eszközszükségletet. 

A nyomtatott alapú taneszközök (tankönyv, munkafüzet, térkép, stb.) beleértve a digitális 

tananyagokat is csak az oktatásért  miniszter által engedélyezett hivatalos tankönyvjegyzékből 

választhatók. 

Egyéb nyomtatott alapú tanulmányi segédletek csak az Iskolaszék jóváhagyásával, szülői 

kérésre, ill. egyeztetés mellett szerezhetők be. 

A nyomtatott taneszközökön túl egyéb taneszközökre is szükség van: 

- testnevelés órára fehér póló és sötét rövidnadrág, 

- rajzórára ceruzák, festékek, ecsetek, rajzlap, mappa, stb. 

- technika tantárgyakból alapanyag és egyéb otthonról elhozható eszközök. 

Ezen eszközökre vonatkozóan alap-meghatározás történik márkától, minőségtől, gyártótól 

függetlenül. 

A kötelezően előírt taneszközök beszerzése a tanév kezdetéig a szülők kötelessége. 

A taneszközök kiválasztásának elvei: 

- a taneszköz feleljen meg iskolánk helyi tantervének, a kompetencia-alapú oktatás 

követelményének 

- a nyomtatott taneszköz ismeretanyaga, feladatsora szolgálja az önálló tanulást, 

problémamegoldást, a kompetenciafejlesztést 

- az egyes taneszközök közül azokat kell előnyben részesíteni, amelyek több tanéven 

keresztül használhatók, 

- tanév közben az eszközök nem bővíthetők, nem módosíthatók. 

8.4. A NAT-ban meghatározott pedagógiai feladatok megvalósítása 

 

Alapvető feladatunk a nemzeti műveltség átadása, megőrzése, az egyetemes kultúra 

közvetítése, az erkölcsi érzék és a szellemi-érzelmi fogékonyság elmélyítése. Feladatunk 

továbbá a tanuláshoz és a munkához szükséges képességek, készségek, ismeretek, attitűdök 

együttes fejlesztése, az egyéni és csoportos teljesítmény ösztönzése, a közjóra való törekvés 

megalapozása, a nemzeti, közösségi összetartozás és a hazafiság megerősítése. 

A családdal együttműködve a tanulókat cselekvő elkötelezettségre neveljük az igazság és 

igazságosság, a jó és szép iránt, fejlesztjük a harmonikus személyiség kibontakoztatásához 

szükséges szellemi, érzelmi, erkölcsi, társas és testi képességeket.  

Ezeknek a feladatoknak a végrehajtása nevelő-oktató  munkánk minden területén érvényesül, 

és az iskola minden pedagógusának alapvető feladata és kötelessége. 
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8.5. A pedagógusválasztás szabályai 

Biztosítjuk a szülők számára a választható tantárgyak esetében a szabad pedagógusválasztást, 

amennyiben az adott tantárgy tanítására legalább két arra kiképzett pedagógus van az 

iskolában. 

8.6. Az egészségnevelési és környezeti nevelési elvek 

8.6.1. Egészségnevelési alapelvek 

 az egész közösségre irányul, és együttműködésére épít, 

 az okok feltárására és a feltételek megteremtésére irányul a társadalom különböző 

szereplőivel való együttműködésben (oktatás, egészségügy, környezetvédelem, 

kultúra, gazdaság), 

 az egyén autonómiája érvényesül az egészséget befolyásoló döntésben, aktivitásban. 

Az egészségi állapotot a következő tényezők határozzák meg: 

 genetikai tényezők 

 környezeti tényezők 

 életmód 

 egészségügyi ellátó rendszer működése. 

 

Az iskoláskor- elsősorban a 6-14 korosztály esetében- a szocializáció döntő időszaka. 

Ebben a nagyon érzékeny és „képlékeny” életkorban a prevenció nem elsősorban az 

ismeretközlésre, hanem a pozitív irányú befolyásolásra kell, hogy támaszkodjon, ezért az 

egészségfejlesztés módszere inkább készség, képességfejlesztést kell, hogy szolgáljon. 

Az iskolánk teljes szellemével, környezetével - a pedagógusok és az iskolához 

kapcsolódó más személyek viselkedés mintáival együttesen - fejti ki alapvető feladatát az 

egészségmegőrzésben, prevencióban, ebben a legfogékonyabb életkorban. 

8.6.2. A prevenció területei 

 

A WHO meghatározása szerint az elsődleges megelőzés a betegség első megjelenésének 

megakadályozására, az egészség megőrzésére irányul. 

Az iskolának a primer prevencióban van jelentős szerepe, így az egészségnevelési 

feladatok meghatározásánál nagy hangsúlyt fektetünk a következő területekre: 

 

 egészséges táplálkozás 

 aktív szabadidő eltöltés 

 mindennapos testmozgás 

 személyi higiéné 

 lelki egyensúly megteremtése 

 harmonikus párkapcsolat és családi élet kialakítása, fenntartása  

 családtervezési módszerek 

 egészséges és biztonságos környezet kialakítása 

 egészség károsító magatartásformák elkerülése 

 járványügyi és élelmiszerbiztonság megvalósítása. 
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8.6.3. Környezeti nevelési alapelvek 

 

A környezeti nevelés célja: megismertetni tanulóinkkal természeti és kulturális értékeinket, 

rávilágítva a primer és szekunder környezet közötti összefüggésekre. Tanítványaink 

környezetükért felelős, tájékozott, a fenntartható természetvédelem és természethasználat 

alapjait ismerő gyerekekké váljanak. 

 

A környezeti nevelés jellemzői és követelményei: 

 A környezeti nevelés élethosszig tartó folyamat, melyet gyermekkorban kell 

megalapozni. 

 Intézményes és nem intézményes hatások érvényesülése 

 Tudomány és tantárgyi koncentráció a környezeti nevelésben. Együttműködésre 

serkent. 

 

A környezeti nevelés hármas tagolású alapelveit szem előtt tartva a környezetről, a 

környezetben, a környezetért szellemében valósítjuk meg céljainkat. 

 

 A kulturális és természeti örökség védelme, különös tekintettel a szóbeli és tárgyi 

kulturális örökségünkre. 

 Tiszteletben tartani, megőrizni, elismerni a hagyományos ismeretek szerepét, különös 

tekintettel a természeti erőforrások felhasználására, és elősegíteni a kapcsolódást a 

tudomány és a helyi ismeretek között. Az oktatáshoz digitális információhordozókat 

használunk. 

 

A környezeti nevelés feladatai: 

 

Olyan szemlélet és attitűd közvetítése a feladatunk, amely a hagyománytiszteletre építve 

hozzájárul ahhoz, hogy a gyerekek figyeljenek a jelen értékeire, szem előtt tartva a 

fenntarthatóság elvét. A természeti és kulturális diverzitás bemutatása a városban. Az 

információs társadalmakra jellemző "részvételi demokrácia" gyakorlásának lehetőségét 

kínáljuk. 

 

 Ökológiai tudatformálás és természeti nevelés 

 Érzékeltetni a természet és az ember kapcsolatát, különös tekintettel, annak néprajzi és 

képzőművészeti vetületeire. 

 Aktív élményszerzésen keresztül megvalósítani a természetvédelmi oktató- és 

nevelőmunkát. 

 Megismertetni a gyerekekkel az adott terület, nemzeti park vagy védett terület flóráját, 

faunáját, geológiai-, régészeti-, történelmi-, kulturális-, társadalmi- és gazdasági 

értékeit. Ennek érdekében a nemzeti parki bemutatóhelyek tanösvények megtekintése. 

 Aktív élményszerzés, cselekvés révén a fenntarthatóság elvének megismertetése. 

Tanulmányi kirándulások alakalmával megismertetni tanulóinkat a szűkebb és tágabb 

környezet kulturális és természeti értékeivel (nemzeti parkok). 

Az iskola helyi tantervében és pedagógia programjában meghatározó szerep jut a 

környezeti nevelésnek, a fenntarthatóság kérdéskörének.  
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A tanulók aktív és egyenrangú szereplői az iskolai életnek, beleszólási joggal az őket érintő 

kérdésekbe.  

Az iskola dolgozói (vezetőség, tanári kar, technikai személyzet) tudatában van a 

fenntarthatóság kérdéskörének fontosságával és ezt a szempontot mindennapi munkája 

során érvényesíti.  

Az iskola a szülőkkel, illetve a helyi közösséggel együttműködve részt vesz a helyi 

környezeti problémák vizsgálatában, megoldásában  

Az iskola működtetése a lehető legkörnyezetkímélőbb módon történik  

Az iskola lehetőséget biztosít tanulói számára tanterven kívüli tanulási formákra (erdei 

iskola, terepgyakorlatok, projektek)  

Békés város környezetvédelmi programjával összhangban a gyermekek életkorának 

megfelelően az egyes tanórák tanmenetébe beépítjük azokat az elemeket, amelyek 

megfelelnek a műveltségi anyagnak, azt kiegészítik. 

 A város környezeti elemeinek értékelése, a környezetterhelés tényezői. 

 A természetes- és ivóvizek, a levegő védelme; a település és az épített környezet 

védelme és fejlesztése; hulladékgazdálkodás, szennyvízelvezetés és ártalmatlanítás; 

környezetbiztonság, zaj és rezgés elleni védelem; energiagazdálkodás, alternatív 

energia felhasználásának előnyei, zöldfelület gazdálkodás kérdéseivel való 

ismerkedés. 

 A város értékeinek megismertetése, séták, gyűjtőmunkák és feladatmegoldás során, 

kiemelten a helyi védettségű értékek. 

 Az egészséges és fenntartható városi környezet megteremtése, annak megőrzése, 

ebben aktív, cselekvő részvétel lehetősége. 

 Tájvédelem, Körösök völgye, Natúrpark célkitűzései. 

 Bekapcsolódunk diákjainkkal a városi programokba, jeles napok megünneplésébe. 

 

Célkitűzéseink érdekében alkalmazott tevékenységek, módszerek: 

 

Tanórai tevékenység Tanórán kívüli tevékenység 

Alsó tagozat Felső tagozat Alsó tagozat Felső tagozat 

Rajz és technika órán 

természetes 

anyagokból 

munkadarab 

készítése. 

 

 

 

 

 

Természetismeret 

tantárgy: 

Változás, 

kölcsönhatás 

megfigyelése a 

természetben 

(élettelen természet). 

Tanulmányi séta:  

A műveltségi anyag 

elsajátítása során az 

egyes 

műveltségterületek 

tanmeneteiben 

rögzített tartalmak 

elsajátítása. 

Fogyasztóvédelmi, 

környezetvédelmi 

logók szerepe. 

 

Megemlékezés a 

környezetvédelem 

jeles napjairól. 

 

 

 

 

Ünnepekhez 

kapcsolódóan 

ajándékkészítés. 

 

 

Kirándulás. 

 

Közvetlen környezet 

tisztaságának, 

berendezésének 

megóvása. 

Tabló készítése: 

A víz természetes 

előfordulásáról. 

Környezetünk 

védelméről. 

A vizek 

szennyezettségéről. 

Szakköri tevékenység. 

Kézműves 

foglakozások 

természetes anyagok 

felhasználásával. 

Feladatmegoldó és 

rajz versenyeken való 

részvétel. Szituációs 

és drámajátékok. 

Vetélkedők, 

versenyek, 

pályázatok, 

kutatómunka. 

 

Projekt: Békés 

Természeti és 

népismereti 

barangolások, 
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A víz, vízpart, 

időjárás 

megfigyelése 

Lakóhelyünk Békés 

A 

környezetszennyezés 

jelei 

Kapcsolatok 

megfigyelése 

Vízminta vizsgálata 

Állatok a vízben, 

vízparton 

Növények élőhelyei. 

Az élő természet 

megfigyelése. 

 

Projekt: Körös part 

Gyűjtőmunka, 

csoportmunka, 

kiselőadás tartása, 

megbeszélés, 

kooperatív tanulási 

technikák. 

Riport. 

Kreatív 

tevékenységek. 

 

 

 

Hazánk szép tájairól. 

Országunk, megyénk 

nevezetességeiről. 

 

A DÖK 

szervezésében: 

Városunk 

nevezetességei, 

műemlék épületek, 

kulturális 

intézmények 

megismerése. 

A közvetlen 

környezetünk 

múltjának 

megismerése. 

Tisztasági, hulladék, 

szemétgyűjtési akciók 

szervezése. 

 

üzemlátogatás. 

Kerékpáros túrák, 

gyalogtúrák, 

tanulmányi séták 

 

Megemlékezés a jeles 

napokról. 

Környezetvédelmi 

őrjárat. 

 

Ismeretterjesztő 

előadások 

szakemberek 

meghívásával. 

 

Kiállítások 

megtekintése. 

Terepgyakorlat 

(állatkert, 

szeméttelep, 

bemutatóhely, 

szennyvíztisztító, 

stb.). 

 

Sikerkritérium: 

Az iskolai élet egészét átfogó környezeti nevelés hatására: 

- a felnőttek rendelkeznek mindazon ismeretekkel, szakmai hozzáértéssel és szemlélettel, 

melyek a környezettudatosság alakítása során mintaként szolgálnak.  

- javul az iskola és környékének tisztasága  

- a tanulók és az iskola dolgozói azonosulni tudnak a szelektív hulladékkezelés előnyeivel 

- a tanuló kötődik környezete egy darabjához, átérzi környezetünk megóvásának 

fontosságát. 

- felnőttként élnek az alternatív energiaforrások alkalmazásának lehetőségével 

8.7. Esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések 

8.7.1. Képesség kibontakoztató felkészítés 

A képességeket kibontakoztató felkészítés a személyiséget fejlesztő pedagógiai munkával és a 

közösségfejlesztés segítségével járul hozzá a tanulási kudarcból, a szociális hátrányból eredő 

lemaradás csökkentéséhez, a tanulók egyéni képességeinek, tehetségének kibontakozásához, 

tanulási, továbbtanulási esélyeik növeléséhez. Célja a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók 

megsegítése úgy, hogy a tanulók szociális helyzetéből és fejlettségéből eredő hátránya 

csökkenjen.  

Célunk olyan fiatalok nevelése, akik eredményesen fejezik be az általános iskolát, illetve 

sikeresen tudnak középiskolát választani. Továbbá, akikben erős a motiváció az egészséges 

életvitelre, és akik képessé válnak a társadalom kihívásaihoz való alkalmazkodásra, tudnak 

felelősségteljes döntéseket hozni. 

Feladat: a tanulók egyéni képességeinek feltárása, a megsegítés megtervezése, differenciált 

tanulásszervezés, képesség kibontakoztató foglalkozások szervezése, olyan közösségek 

kialakítása, amelyekben a tanulók életkori sajátosságaiknak megfelelően fejleszthetik 
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alapkészségeiket, gyakorolhatják közösségi szerepüket, személyiségüket sokoldalúan 

fejleszthetik, továbbá kialakíthatjuk a helyes értékítéletüket, a másság elfogadását, a 

szolidaritást, a kisebbség iránti toleranciát. 

Olyan közösségek kialakítása, ahol a pozitív szociális magatartás a példamutató. 

A halmozottan hátrányos helyzet feltárására irányuló pedagógiai tevékenység: 

- információk gyűjtése a tanulóról 

- a tanuló körülményeinek megismerése: folyamatos kapcsolattartás a szülővel, Nevelési 

Tanácsadó pedagógusaival, Gyermekjóléti Szolgálattal, 

A halmozottan hátrányos helyzet megszüntetésére irányuló pedagógiai tevékenység feladatai: 

- törekedni a hátrányos helyzetet kiváltó okok mérséklésére 

- folyamatosan együttműködni a gyermekvédelmi intézményekkel 

- megismerni és segíteni a család gyermeknevelési eljárásait 

- az iskola egészségnevelési programjának elfogadtatása a tanulóval és szülővel 

 

 Az önálló tanulást segítő fejlesztés 

 a tanulási és magatartási zavarok kialakulását megelőző programok: kognitív 

képességek fejlesztése, mozgásfejlesztés (kis és nagymozgások, síkbeli és téri 

orientáció), beszédhanghallás, beszédértés, beszédjavítás, SINDELAR-

fejlesztés. 

 a tanulók önálló tanulását segítő képességek kialakítása. 

 a tanulási motivációt erősítő és azt fenntartó tevékenységek szervezése, a 

tanulók önálló - életkornak megfelelő - kreatív tevékenységére épülő 

foglalkozások  

Szociális kompetenciák fejlesztése 

 mentálhigiénés programok (az iskola egészségnevelési programja szerint)  

 előítéletek kezelését szolgáló programok (a cigány kisebbségi oktatás 

programja szerint) 

   Tanórán kívüli programok, szabadidős tevékenységek 

 művészeti körök: énekkar, néptánc, hagyományőrző csoport, színjátszó 

szakkör, rajz szakkör 

8.7.2. A gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok 

 

A gyermek- és ifjúságvédelem szorosan kapcsolódik a nevelési oktatási intézményünk 

pedagógiai tevékenységéhez. Összefügg azzal, hogy az iskolánkban olyan légkört kell 

kialakítanunk, amely eleve kizárja annak lehetőségét, hogy bármelyik gyerek, bármilyen 

oknál fogva hátrányos, kitaszított helyzetbe kerüljön.  

A veszélyeztetettség meghatározása, jellemzői: 

Veszélyeztetett gyermekek, akik testi, lelki, értelmi, erkölcsi fejlődését a szülő vagy a 

gondozó környezet nem biztosítja. 

Kialakulásához vezető tényezők a családjára, szűkebb társadalmi környezetére jellemző 

elhanyagoló nevelés, gondozás, valamint a családban a devianciák halmozott előfordulása 

(alkohol, drog, brutalitás, bűncselekmény). 

Következménye lehet a gyermekeknél is meglévő deviáns magatartási formák kialakulása, 

negatív társadalmi csoportokhoz való csatlakozás, alkoholizálás, kábítószer-élvezet. 



Reményhír Szakközépiskola, Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola 

OM:201689 

Pedagógiai Program, 2017 

 63 

 

A gyermek- és ifjúságvédelem elvei: 

 a gyermek alapvető jogainak (szociális, egészségügyi), testi, lelki és szellemi 

fejlődésének biztosítása az eszközjellegű és szociális kompetenciák 

megalapozásával. 

 a megítélés etnikai és szociális hovatartozástól függetlenül történjen, 

multikulturális tartalmak tanítása. 

 nagy hangsúlyt fektetünk a megelőzésre, 

 tevékenységünket a folyamatosság, a rendszeresség, a bizalom kell, hogy 

jellemezze 

Feladatok: 

 Biztosítsuk minden gyermek részére a fejlődéshez szükséges 

- feltételeket, 

- lehetőségeket – a tanuló képességeinek, tehetségének kibontakoztatásához. 

 Folyamatos, rendszeres kapcsolattartás a családdal, a szülőkkel, 

 Gyermek- és ifjúságvédelmi felelős együttműködése az ez irányú szakmai és 

társadalmi szervekkel, valamint az óvodával, középiskolával. A tanulót 

veszélyeztető körülmények megelőzése, feltárása, megszüntetése: 

- nyilvántartásba vétel, 

- a hátrányos, illetve veszélyeztetettség típusának, súlyosságának mérlegelése 

 Szakemberek bevonása a veszélyeztetett gyermekek életesélyeinek fejlődési 

lehetőségeinek javítása érdekében. Tanári együttműködésen alapuló támogatás 

nyújtása a HHH-s tanulóknak. 

 Szabadidős tevékenységek szervezése – hasznos szünidei elfoglaltság biztosítása 

(könyvtárak, művelődési házak, táborozás) Szociális ellátások számbavétele, 

(étkeztetés, tankönyvvásárlási támogatás, segélyek). 

 Felzárkóztató programok, korrepetálás szervezése – az indulási hátrányok 

csökkentésére.  

 

A gyermek és ifjúságvédelmi felelős feladata: 

 

Az iskolában működő felelős tanári diplomával és speciális gyermekvédelmi képzettséggel 

rendelkezik. Pedagógus munkakörben, félállásban dolgoznak jelenleg. Felméri és 

nyilvántartja a veszélyeztetett tanulókat 

 Szükség esetén családot látogat 

 Fogadóóráit jól látható helyen közzéteszi 

 A gyermekvédelemmel foglalkozó intézmények és szakemberek elérhetőségéről 

tájékoztatást ad a szülőknek és a tanulóknak. 

 Az átmenetileg nehéz helyzetbe került családok részére kezdeményezi fizetési 

kötelezettségeik egyszeri átvállalását, anyagi veszélyeztetettség esetén a települési 

önkormányzattól kér nevelési támogatást. 

 Közreműködik a szabadidős és egészségnevelési, drogmegelőzési programok 

szervezésében. 

 Intézkedik a veszélyeztetettség feltárásának folyamatában. 

 A tanulóval szembeni fegyelmi ügyben meghívja a családsegítő szolgálat vagy a 

gyámhatóság illetékes szakemberét a fegyelmi tárgyalásra. 

 Kapcsolatot tart: 

 A tanulók családjával, az osztálytanítókkal, az osztályfőnökökkel, a roma családi 

koordinátorral. 
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 A gyermekjóléti szolgálattal és a gyámhatósággal. 

 A polgármesteri hivatal szabálysértési előadójával, a rendőrséggel, az ÁNTSZ-szel. 

 

A támogatás jelenlegi formái: 

 A gyermekjóléti szolgálat segítségével eljuttatni a tanulót szakorvosi vizsgálatokra, 

a szakértői- bizottsághoz.  

 Tankönyv vagy tanszer hiányosság esetén, tartozás esetén eseti segélyezés 

elindítása. 

 Intézkedés szemüveg beszerzése ügyében. 

 A normatív étkezési támogatás és a kiegészítő családi pótlékra való jogosultság 

ellenőrzése. 

 Védelembe vétel kezdeményezése. 

Részletes feladatkörét az iskolai SZMSZ és a munkaköri leírás tartalmazza. 

 8.7.3. Az egyház lehetőségei a gyermek-és ifjúságvédelemben 

A tanulási kudarcok súlyos lelki válságot idézhet elő a gyermekekben. Megelőzésének 

érdekében lehetőség van az iskola missziós munkatársainak segítségét felkérni, aki 

megismerheti közelebbről a probléma kiindulását és építő jelleggel megoldási javaslatokat 

tehet. 

8.7.4. A szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenységek 

 

Iskolánkban sajnos évről évre nő a munkanélküli szülők gyermekeinek, illetve az egyre 

nehezebb körülmények között élő tanulók száma.  

A mélyszegénységi szint egyre több családot érint. 

Hátrányos helyzetű gyermekeknek tekintjük azokat, akiket családi körülményeik miatt a 

jegyző védelembe vett, és rendszeres gyermekvédelmi jogosultságukat megállapította, segítve 

ezzel a szülő gyermeke nevelésével kapcsolatos kötelezettségeit. 

Halmozottan hátrányos helyzetű tanulóra vonatkozóan a jegyző a szülői nyilatkozat alapján 

állapíthatja meg a jogosultságot, ha a hátrányosság mellett a szülők iskolázatlansága a 

tanköteles korba lépéskor nem megfelelő (nyolcadik évfolyamnál nem több). 

Kialakulásához vezető tényezők: alacsony jövedelmi, fogyasztási szint, rossz 

lakáskörülmények, a szülők alacsony iskolázottsági, műveltségi szintje. Következménye lehet 

a tanuló esélyegyenlőtlensége. 

 

Célunk: 

 

A leszakadt vagy leszakadóban lévő rétegek gyermekeinek eredményes tanulásához esélyt 

teremteni. 

 

Segíteni azon tanulók beilleszkedését az iskolai környezetbe (ismeretelsajátítását, egyéni 

ütemű fejlődését), akik szociális körülményeiket tekintve hátrányos helyzetűek vagy 

halmozottan hátrányos helyzetűek. 

 családi mikrokörnyezetből adódóan hátrányos helyzetűek, 

 családon kívüli környezet miatt hátrányos helyzetűek, 

 iskolai körülményeiket tekintve hátrányos helyzetűek, csonka családban felnövő 

gyermekek, (elvált szülők, árva, félárva gyerekek, otthonházas gyerekek), 

 munkanélküli szülők gyermekei 

 átmenetileg hátrányos helyzetűek 
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 áttelepült, beköltözött (új) tanulók 

 tartós betegség miatt hátrányos helyzetűek. 

A szociális hátrányok csökkentése érdekében támogató szakmai programot alkalmazunk és 

esélyteremtő társadalmi környezet megteremtésére törekszünk. A tanulók előrehaladásáról a 

szülőket háromhavonta tájékoztatjuk. 

 

A szociális hátrányok enyhítését iskolánkban az alábbi tevékenységi formák szolgálják: 

 

 napközis foglalkozások, iskolaotthonos ellátás 

 ingyenes étkezés, tanszer biztosítása 

 motiválás arra, hogy a tanulók minél többen vegyék igénybe a tehetséggondozó 

szakköröket 

 kulturális programokon történő részvétel anyagi támogatása a HHH tanulók részére 

 önismereti csoportok létrehozása (működtetése) 

 drog- és bűnmegelőzési programok 

 pályaorientációs tevékenység 

 szorgalmazzuk a jelentkezést az „Útravaló” ösztöndíjra, és az Arany János 

Tehetséggondozó Programba. 

 táborozási, kirándulási lehetőségek biztosítása (hozzájárulási támogatással) 

 együttműködés a szociális szolgáltató központtal, a Nevelési Tanácsadóval 

 rendszeres kapcsolattartás a szülőkkel, családlátogatás 

 kapcsolattartás az óvodával, középiskolával 

 pályázatok figyelése, részvétel pályázatokon, hogy a tanulók eredményes 

tanulásához, a szabadidő eltöltéséhez szükséges feltételeket biztosítani tudja az 

iskola. 

 

8.8. Felvételi eljárás szabályai 

 

Iskolánkban az alapító okiratban meghatározott férőhelyszámig történik a tanulók felvétele.  

Tantárgyi felvételi eljárást nem folytat az iskola. Mivel iskolánk egyházi fenntartású, nem kell 

alkalmazni a tanulók felvételével kapcsolatos rendelkezések közül a kötelező felvételre 

vonatkozó rendelkezéseket. 

 Az intézményünkbe való felvételi eljárás és a tanulói jogviszony létesítésének a Szervezeti és 

Működési Szabályzatban rögzített szabályok szerint történik.     

 

 8.9. Egész napos iskola nevelési-oktatási programja 

 Egész napos iskolai oktató – nevelő munkánkat az alábbi pedagógia alapelvek szerint 

szervezzük: 

 Az óvoda és az iskola közötti zökkenőmentes átmenet biztosítása. 

 A tanulók terhelésének egyenletes elosztása. 

 Egyéni képességekhez igazodó differenciált fejlesztés, tehetséggondozás. 

     A tanítás, a tanulás, a pihenés, a szabadidős tevékenységek, a tanórán kívüli 

foglalkozások kedvező rendjének kialakítása. 

 Nevelésközpontúság, közösségépítés. 

 A családokkal való partneri kapcsolat kialakítása. 
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Az egész napos nevelés-oktatás területén a miniszteri rendelet szerinti programot alkalmazzuk. 

 

8.10. Emelt szintű oktatásban alkalmassági vizsga szabályai 

 

Jelenleg nen folytatunk emelt szintű képzést. 

8.11. A tanulók átvételének szabályai 

 

Más köznevelési intézményből akkor veszünk át tanulót, ha azonosak a tantárgyi tartalmak, 

egyébként a tanulónak különbözeti vizsgát kell tenni. 

 

 8.12. A felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok 

meghatározásának elvei és korlátai 

 

A házi feladatok kijelölésénél figyelembe kell venni: 

 

 a tanulók életkori sajátosságait, előzetes ismereteit 

 egyéni képességeit (mennyiségi és minőségi differenciálás) 

 a feladat megoldásához szüksége időt 

 a feladat elvégzéséhez szükséges eszközök meglétét (otthoni számítógép, 

internet) 

 a szóbeli és írásbeli feladatok arányát 

 a digitális kompetenciaszint fejlettségét. 

 

Az írásbeli beszámoltatások típusai (elektronikus formában is): 

 egyénileg összeállított feladatlap 

 központilag összeállított feladatlap 

 témazáró feladatlap 

 esszé 

 teszt  

 házi dolgozatok, olvasmánynaplók, gyűjtőmunka, tabló 

 prezentáció 

 portfólió 

  

Az írásbeli beszámoltatás korlátai: 

A sajátos nevelési igényű tanulók (SNI) esetében: 

 Az írásbeli beszámoltatást felválthatja a szóbeli beszámoltatás a szakértői és 

rehabilitációs bizottság vagy a nevelési tanácsadó véleménye, javaslata alapján. 

 A feladatok megoldására hosszabb idősávot kell biztosítani. 

 A fogyatékosság mértékének megfelelő tartalmú és követelményszintű 

feladatlapokat kell összeállítani. 

 A nem SNI tanulók feladatlapjával egyező tartalmú és idősávú felmérés íratása 

esetén az SNI tanulók egyéni elbírálásban részesülnek. 

 Hétvégére (szombat, vasárnap) és tanítási szünetekre írásbeli házi feladatot 

csak a következő tanítási órai továbbhaladásához szükséges mértékben adunk. 
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Az írásbeli beszámoltatások súlya a tanulók félévi és tanév végi értékelésében: 

 A témazáró dolgozatok, a félévi valamint az év végi felmérések érdemjegyei 

nagyobb hangsúllyal szerepelnek a félévi és év végi minősítésben. 

 A témazáró dolgozatok érdemjegyei jelzésértékűek a szülők, a tanuló és a 

pedagógus számára a várható félévi és év végi minősítés tekintetében. 

 A témazáró dolgozatok érdemjegyeit az osztálynaplóba eltérő színű tollal kell 

beírni. 

 A röpdolgozatok érdemjegyei egyenértékűek a szóbeli feleletek 

érdemjegyeivel. 

 

A feleltető rendszer alkalmazása: 

Óra végi ellenőrzés: a tanultak elsajátításának szintje 

Részösszefoglalás után a továbbhaladáshoz szükséges ismeretek elsajátításának szintje. 

Tematikus összefoglalás utáni számonkéréshez 

 

8.13. A nemzetiséghez nem tartozó tanulók részére a településen élő 

nemzetiség kultúrájának megismerését szolgáló tananyag  

 

A roma nemzetiségi nevelés-oktatás tananyagát annak - a kiadott kerettantervre épülő – 

helyi tanterve tartalmazza. Szorgalmazzuk, hogy valamennyi tanítványunk (nemcsak a 

nemzetiséghez tartozók) ezt az oktatási formát válasszák. A településünkön szlovák és 

német nemzetiség is él. Az ő kultúrájuknak megismerését a nemzetiségi önkormányzatok 

által meghirdetett rendezvényeken való részvétellel segítjük (szlovák rajzpályázat, német 

tanulmányi verseny)  

9. A tanulók értékelése 

9.1. A magasabb évfolyamba lépés feltételei 

 2-8. évfolyam végén azok a tanulók, akik legfeljebb három tantárgyból elégtelen 

osztályzatot kaptak a nevelőtestület határozata alapján javítóvizsgát tehetnek, melynek 

eredményességétől függően folytathatják tanulmányaikat. Valamely tárgyból 

sikertelen javítóvizsga után az évfolyamot kötelesek megismételni. Javítóvizsgát tehet 

a tanuló akkor is, ha az osztályozó vizsgáról számára felróható okból elkésik, távol 

marad vagy a vizsgáról engedély nélkül távozik. A tanuló javítóvizsgát az iskola 

igazgatója által meghatározott időpontban, az augusztus 15-től augusztus 31-ig terjedő 

időszakban tehet. 

 Ha a tanuló nem teljesítette az évfolyamra előírt tanulmányi követelményeket, 

tanulmányait az évfolyam megismétlésével folytathatja. 

 Az évfolyam megismétlésére utasítható az a tanuló is, akit fegyelmi büntetésként 

határozatban eltiltottak a tanév folytatásától. 

 A sajátos nevelési igényű tanulók esetében, ha a szakértői javaslat alapján valamelyik 

tantárgyból értékelés alól teljes vagy részleges felmentést kaptak, az adott tantárgy, 

illetve tantárgyi terület félévi és év végi osztályozásától (szöveges minősítésétől) 

eltekintünk. 

 A tanuló az iskola magasabb évfolyamára akkor léphet, ha az előírt tanulmányi 

követelményeket sikeresen teljesítette. A tanuló az első évfolyamon csak abban az 

esetben utasítható évfolyamismétlésre, ha a tanulmányi követelményeket az iskolából 
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való igazolt és igazolatlan mulasztása miatt nem tudta teljesíteni. Az iskolának ahhoz, 

hogy az évfolyamismétlésre utasítás döntését meghozza, előzetesen a tanköteles tanuló 

szülőjét értesítenie kell. 

 Az idegen nyelv tanulásának első évében idegen nyelv tantárgyból elért teljesítményt 

osztályzattal értékeljük. A tantervi követelmények teljesítésének hiányában év végén a 

tanuló javítóvizsgára utasítható, melynek eredményességétől függ a magasabb 

évfolyamra lépés. 

 Az iskola magasabb évfolyamába lépő tanulót nem kell évenként beíratni. A tanuló az 

iskola igazgatójának engedélyével az iskola két vagy több évfolyamára megállapított 

tanulmányi követelményeket egy tanévben, illetve az előírtnál rövidebb idő alatt is 

teljesítheti. 

 A tanuló részére engedélyezhető az iskola évfolyamának megismétlése abban az 

esetben is, ha egyébként felsőbb évfolyamra léphetne. A szülő kérésére az elsőtől a 

negyedik évfolyamon engedélyezni kell az évfolyam megismétlését. (Az iskola 

igazgatója nem mérlegelheti a szülő kérését, hanem lehetővé kell tennie az évfolyam 

megismétlését.) 

 Az első évfolyamra felvett tanulót, ha egyéni adottsága, fejlettsége szükségessé teszi – 

jogszabályban meghatározott munkamegosztás szerint, a szakértői és rehabilitációs 

bizottság vagy a nevelési tanácsadó szakértői véleménye alapján – az igazgató 

mentesítheti a tantárgyi értékelés és minősítés alól, vagy részére az egyéni 

adottságához, fejlettségéhez igazodó továbbhaladást engedélyez. 

 Egyéni továbbhaladás esetén az engedélyben meg kell határozni, melyik tárgyból, 

melyik évfolyam utolsó tanítási napjáig kell a tanulónak utolérnie a többieket. Az 

egyéni továbbhaladás különböző évfolyamokig, de legkésőbb a negyedik évfolyam 

végéig tarthat. 

 Ha az elsős tanulót a nevelési tanácsadás vizsgálatát követően mentesítették az 

értékelés és minősítés alól, az első évfolyamot a többi tanulóval azonos osztályban 

előkészítő évfolyamként végzi és fejezi be. Előkészítő évfolyamra a tanuló csak egy 

tanéven keresztül járhat, és csak abban az esetben, ha tanulmányait legkésőbb a 

hetedik életévében megkezdte. 

 Az egyes tanulók év végi osztályzatát (2. osztálytól, év végén) a nevelőtestület 

osztályozó értekezleten áttekinti, és a pedagógus, illetve az osztályfőnök által 

megállapított osztályzatok alapján dönt a tanuló magasabb évfolyamra lépéséről. 

 A nem önálló tantárgyként oktatott modulokat integráltan tanítjuk, de önálló 

tantárgyként értékeljük az integrált tantárgyakra vonatkozó módon. (ének-zene, 

testnevelés – tánc, magyar nyelv és irodalom – dráma, könyvtár; rajz-

mozgóképkultúra - médiaismeret, hon – és népismeret, történelem-etika, biológia-

egészségtan)   

9.2. A 2. évfolyamtól szöveges értékelés alkalmazásának szabályai  

Tanulóink tanulmányi teljesítményét a 2. évfolyamon félévkor szövegesen, év végén 

osztályzattal értékeljük. 

A félévi szöveges értékelés a tantárgyanként rendelkezésre álló mondatbank megfelelő 

mondatainak kiválasztásával történik. A mondatbank mondatai szükség esetén 

kiegészíthetők, átfogalmazhatók. Az értékelést az osztálynaplóban és a tanulók tájékoztató 

füzetében készítjük el, amely egyben a szülők értesítésére is szolgál. 

A szöveges értékelésnek tartalmaznia kell a tanuló magatartásának és szorgalmának, 

valamint tanulmányi teljesítményének tantárgyankénti minősítését. 
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A tanulmányi előrehaladás szöveges minősítése a tanuló teljesítményétől függően a 

következő lehet:  

- kiválóan megfelelt   

- jól megfelelt  

- megfelelt  

- felzárkóztatásra szorul  

A tanuló magatartását, szorgalmát a többi évfolyamon is használt minősítéssel fejezzük ki: 

Magatartás: példás (5), jó (4), változó (3), rossz (2) 

Szorgalom: példás (5), jó (4), változó (3), hanyag (2 

9.3. A beszámoltatás követelményei és formái 

Diagnosztikus mérések: nagyobb tartalmi-tematikus egység előtt. Ezzel tájékozódunk arról, 

hogy rendelkeznek-e azokkal a kompetenciákkal tanulóink, amelyek az új tanítási tartalmak 

elsajátításához szükségesek. 

- Formatív mérések: a tanítási-tanulási folyamat bármelyik fázisában. Segítségével 

feltárhatjuk a tanulási hibákat, nehézségeket, és ezzel hatékonyabbá tehetjük a tanulást. 

- Szummatív mérések: a tanítási témák lezárását követően, melyekkel minősítik a tanulók 

A tanév során a tanulók tudásszintjének fejlődését három nagy átfogó írásbeli méréssel, azaz 

év eleji, félévi és év végi felméréssel ellenőrizzük. Kivéve az első osztályokat, ahol tanév 

elején tudásszint mérést nem végzünk. Az integrált oktatás követelményének megfelelően a 

halmozottan hátrányos helyzetű tanulók esetében kötelező a háromhavonkénti szöveges 

értékelés (november, február, május). 

A projekt és témahét keretében végzett tanulói munkavégzést követően nincs írásbeli 

számonkérés, csak szóbeli értékelés. Ennek formái: egyéni önértékelés, csoport és társas 

értékelés és tanári értékelés a projekt tervben meghatározott szempontok szerint. Az értékelés 

alapja a tanulói portfólió. 

Moduláris oktatás esetén egy átfogó témakör lezárását követően írásban történik a 

számonkérés. Formái: témazáró dolgozat (feladatlap, esszé, teszt, prezentáció, tanulói 

portfolió leadása). 

Évfolyamonként minden tantárgyból egy–egy témakör elején és végén diagnosztizáló mérést 

végzünk, majd témazáró dolgozattal (tudáspróbával) zárjuk a témakört. 

A tanulók tanulmányi munkájának, teljesítményének egységes értékelése érdekében a tanulók 

írásbeli dolgozatainak, feladatlapjainak, tesztjeinek értékelésekor az elért teljesítmény 

(pontszám) érdemjegyekre történő átváltását a következő arányok alapján végzik el a 

szaktárgyat tanító nevelők: 

 

A mérés eszköze: feladatlap, teszt, esszé, feleltető rendszer  

  

 Az írásbeli felméréseket vagy témazáró dolgozatokat, teszteket a heti óraszámra 

vonatkozó arányos időben ki kell javítani A teszteket önellenőrző program 

segítségével azonnal értékelni kell. 

 Egy tanítási napon írható felmérések, témazárók száma: alsó tagozaton 1, felső 

tagozaton 2.  

 A tanulók félévi és év végi minősítésében az írásbeli számonkérések esetei közül a 

témazáró dolgozat eredményeit pirossal vezetjük be a naplóba, melynek célja a tanulói 

tudásszintről való pontosabb tájékoztatás, információátadás. 
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9.4. Magatartás és szorgalom értékelésének követelményei 

A tanulók magatartását és szorgalmát havonként értékeljük. 

Félévkor és év végén a nevelőtestület az osztályozó értekezleten dönt a tanulók 

magatartásának és szorgalmának minősítéséről. 

9.4.1. A magatartás értékelésének követelményei 

Példás az a tanuló: 

 akinek magatartása, cselekedetei elismerést váltanak ki társaiból, tanáraiból 

 aki kerüli a durvaságot, szeretettel közelít társai felé 

 aki tiszteli és elismeri mások értékét 

 aki nyelvi fordulataiban kerüli a durva, trágár kifejezéseket  

 aki jóindulattal segíti társait, aki tudásával, a közösségben elért helyzetével soha nem 

él vissza  

 aki szívesen vállal munkát osztálya, iskolája, közössége érdekében, aki öregbíti 

iskolánk hírnevét 

 aki szándékosan nem okoz kárt 

 aki betartja az illemszabályokat és az iskola házirendjét 

 akinek nincs írásbeli figyelmeztetése 

 aki igazolatlanul nem mulasztott 

 

Jó az a tanuló: 

 aki ismeri és betartja az iskola házirendjét, az életkorának megfelelő illemszabályokat 

 aki a tanórán, vagy a tanórán kívüli foglalkozásokon társaival, nevelőivel, a 

felnőttekkel szemben udvariasan, előzékenyen, segítőkészen viselkedik 

 aki feladatait a tőle elvárható módon teljesíti 

 akinek legfeljebb egy szaktanári figyelmeztetése van 

 aki igazolatlanul nem mulasztott. 

 

Változó magatartású az a tanuló: 

 aki az iskolai házirend előírásait nem minden esetben tartja be 

 aki a tanórán, vagy a tanórán kívül többször fegyelmezetlenül viselkedik 

 aki a felnőttekkel és társaival szemben türelmetlen, tiszteletlen,  

 a közösség, az iskola szabályaihoz nehezen alkalmazkodik 

 legmagasabb büntetése egy osztályfőnöki figyelmeztetés 

 1 –5 órát mulasztott igazolatlanul 

 

Rossz a magatartása annak a tanulónak: 

 aki nem tudja és nem is akarja betartani az iskolai házirendet és az illedelmes 

viselkedési szabályokat 

 akinek magatartása fegyelmezetlen, rendetlen 

 aki társaival, a felnőttekkel szemben rendszeresen udvariatlanul, durván viselkedik 

 akinek viselkedése romboló hatású, az iskolai oktatást, nevelést akadályozza 

 akinek 5 óránál több igazolatlan mulasztása van 

 aki több szaktanári figyelmeztetést kapott, illetve van több osztályfőnöki 

figyelmeztetése, vagy ennél magasabb fokozatú büntetése 

 aki nem becsüli közössége értékeit 

 aki rongálja környezetét 
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9.4.2. A szorgalom értékelésének követelményei 

Példás szorgalmú az a tanuló, aki: 

 képességeihez mérten tanul 

 a tanítási órákra rendszeresen, jól felkészül, s azokon aktívan közreműködik 

 szívesen olvas szakirodalmat, s így szerzett tudását megosztja társaival 

 aktív önművelődéssel fejleszti tudását, műveli adottságait 

 hibátlan munkavégzésre törekszik 

 szívesen, aktívan részt vesz a tanulmányaihoz kapcsolódó tanórán kívüli 

programokban, akár szervezőként is 

 ha alkalma adódik, jól felkészülve, versenyeken öregbíti iskolánk hírnevét 

 jó eredmények elérésére törekszik (játékban, tanulásban, munkában) 

 

Jó a szorgalma annak a tanulónak, aki: 

 általában a képességeihez mérten tanul 

 a tanítási órákra rendszeresen felkészült, s azokon aktívan részt vesz 

 felszerelése általában hiánytalan 

 a házi feladatot rendszeresen elvégzi, esetleges mulasztás esetén pótolja 

 a tanulmányaihoz kapcsolódó, tanórán kívüli programokban szívesen részt vesz 

 érdeklődési körében aktív önművelődéssel fejleszti tudását 

 rendszeresen, megbízhatón dolgozik 

 

Változó a szorgalma annak a tanulónak, aki: 

 tanulmányi eredménye elmarad képességeitől 

 tanulmányi munkája ingadozó, a tanulásban nem kitartó, feladatait nem mindig 

teljesíti 

 felszerelése, házi feladata gyakran hiányzik 

 érdemjegyeit, osztályzatait több tantárgyból is lerontja 

 önálló munkájában figyelmetlen, a tanórán többnyire csak figyelmeztetésre, 

felügyelettel dolgozik 

 önállótlan, csak utasításra kezdi meg a munkát 

 

Hanyag a szorgalma annak a tanulónak, aki: 

 aki tanulmányi munkájában megbízhatatlan, figyelmetlen 

 a házi feladatait rendszeresen nem végzi el, 

 minimum követelményt nem teljesíti 

 érdektelen, közömbös eredménytelenségével szemben 

9.5. A követelményekhez igazodó értékelés 

 

 A tanuló az iskola magasabb évfolyamába akkor léphet, ha az előírt tanulmányi 

követelményeket sikeresen teljesítette. 

 

 A tanulók értékeléséhez kiinduló pontnak tekintjük a követelmények egyértelmű és 

világos megfogalmazását. A tantárgyi követelményeket a tantárgyi tantervek rögzítik. 

 

 A tanulók teljesítményét, a tantárgyi rendszerben elért eredményét a tantárgyak 

követelményrendszerének megfelelően ellenőrizzük, minősítjük. 

 



Reményhír Szakközépiskola, Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola 

OM:201689 

Pedagógiai Program, 2017 

 72 

 Az első évfolyamon félévkor és év végén, valamint a második évfolyamon félévkor 

szövegesen értékeljük a tanulók teljesítményét. Szöveges minősítéssel fejezzük ki, 

hogy a tanuló kiválóan, jól vagy megfelelően teljesített, illetve felzárkóztatásra szorul. 

A többi évfolyamon a tanulók teljesítményét, előmenetelét tanév közben érdemjeggyel 

értékeljük, az ötfokú osztályzat skáláját alkalmazzuk. Félévkor a tájékoztató füzetben 

a tantárgyak neve mellett 1-től 5-ig terjedően osztályzatok szerepelnek, a magatartás 

és szorgalom értékelését szövegesen jelöljük. Év végén a bizonyítványban és a 

törzslapon a magatartás és a szorgalom értékelése szöveges. Ugyancsak jelöljük, hogy 

a tanuló melyik tantárgyból kapott dicséretet. Ha a tanuló „felzárkóztatásra szorul” 

minősítést kap, az iskolának a szülő bevonásával értékelnie kell a tanuló fejlődését 

akadályozó tényezőket, és javaslatot kell tennie azok megszüntetéséhez szükséges 

intézkedésekre, az egyéni foglalkozások megszervezésére. 

 

 Az első és második évfolyamon félévkor a szöveges értékelést a tájékoztató füzetben, 

első évfolyam év végén a bizonyítvány pótlapon és törzslapon kell kiadni. Felmenő 

rendszerben a további évfolyamokon az év végi értékeléskor a pótlapon osztályzatok 

szerepelnek. 

 

 A szöveges értékeléskor abból indulunk ki, hogy a tanuló hol tart a készség-és 

képességfejlődés folyamatában. Rámutatunk az eredményekre, valamint a 

hiányosságokra, és útmutatást adunk a továbblépéshez annak érdekében, hogy a tanuló 

minél inkább megközelíthesse a kimeneti elvárásokat.  

 

 Mivel a kisiskolás korosztály fejlesztésében különösen fontos szerepe van a fejlesztő 

értékelésnek, arra törekszünk, hogy az értékelés értékrendet közvetítsen, segítve ezzel 

az elvárások megértését, értelmezését, és ösztönzést adjon a teljesítéshez.  

 

 A félévi és év végi szummatív értékelés a tanulást folyamatosan kísérő szóbeli és 

írásbeli értékelésre épül.  

  

 A tanév közben az értékelés rendszeres, a tanítók, tanárok havonta adnak értékelő 

tájékoztatást, érdemjegyet.  

 

 Az osztályfőnökök a tanév rendjéhez igazodva a félév és a tanév lezárása előtt 

legalább egy hónappal értesítik azon tanulók szüleit, akik egy vagy több tantárgyból 

bukásra állnak. Ezt megelőzően minimum felmérést írnak ezek a tanulók, amely a 

továbbhaladáshoz nélkülözhetetlen ismereteket, készségeket méri. 

 

 A tantestület a hatályos jogszabályoknak megfelelően tanév végi osztályozó 

értekezleten dönt a tanulók továbbhaladásáról. 

 

 A második évfolyam év végétől, valamint a 3-8. évfolyam félévétől és év végén az 

alábbi minősítést alkalmazzuk: 

 

magatartásból: példás, jó, változó, rossz; 

szorgalomból: példás, jó, változó, hanyag; 

tantárgyakból: jeles, jó, közepes, elégséges, elégtelen. 

modulokból : a tantárgyi minősítést alkalmazzuk. 
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Értékelhető tanulói teljesítmények a beszámítás sorrendjében: 

 év eleji, félévi és év végi felmérések 

 témazáró dolgozatok 

 szóbeli felelet – írásbeli felelet 

 kiselőadások, prezentációk 

 órai munka: csoportmunka, páros munka, önálló munka, kísérlet, gyakorlat 

 házi feladat, kötelező gyűjtőmunka, kutatómunka, olvasónapló, projekt feladatok 

 verseny illetve vetélkedő feladatsorának összeállításában való részvétel 

 részvétel tanulmányi és levelezős versenyeken (felmenő rendszerű vagy egyéb 

országos, területei, helyi) 

 önértékelés vagy a társak értékelése (egyéni és csoportértékelés) 

9.6. A kompetencia alapú oktatás ellenőrzési, mérési, értékelési 

rendszere 

 

Az iskolát kezdő gyerekek alapkészségeinek, képességeinek megismerése, felmérése október 

közepéig (DIFER fejlődésvizsgáló rendszer alkalmazása).  

Funkciója: A felmérés eredményeire épülő egyéni fejlesztési tervek elkészítése, alap a 

tanulás-tanítás folyamatának tervezéséhez. A fejlődés folyamatát vizsgáló értékelő-rendszer 

alkalmazása. 

Célja: helyzetfelmérés, a különbségek felmérése. 

 

A  tanév elején és végén diagnosztikus mérés alkalmazása.  

Funkciója: bementkor a tervezés, az adaptáció segítése, a tanév végén pedig az innováció 

segítése. A felméréshez képességmérő tesztet alkalmazunk. 

Célja a tanulási motiváció, a tanulói képességszint meghatározása.  

 

Az integrált oktatás részét képező negyedéves (szummatív) képességalapú mérések, szöveges 

értékelés. 

Funkciója: a tanulói képességek, készségek fejlődésének nyomon követése, hanyatlás esetén 

azonnali korrekció, megerősítés, visszacsatolás, szelekció. Regisztrálja az eredményeket. 

Célja: az egyenletes teljesítmény, a képességek fejlesztése, motiváció. 

 

Írásbeli feleletek: 

Funkciója: formatív értékelés egy-egy ismeretbe ágyazott képesség érvényesülésének 

szintjéről, ami a tanulási folyamatban a korrekcióhoz ad támpontot. 

Célja: a tanuló egyéni fejlődésének, haladási ütemének rögzítése. 

 

Önértékelés, a társak értékelése, a csoport munkájának értékelése: 

Funkciója. A motiváció és feladattudat, felelősség érzésének erősítése az együttes 

munkavégzésben, a követelmény és a teljesítmény összevetése. 

Célja: a helyes értékítélet alakítása. 

  

A modulokon belül, kompetenciaterületnek megfelelően, az életkorhoz illeszkedően 

kiemelten az alábbiakat értékeljük:  

 fogalomhasználatot, 

 lényegkiemelést,  

 frontális kérdésekre adandó rövid, szakmailag pontos válaszokat, 

 szempontok alapján történő beszámolót, 
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 egy-egy téma összefüggő, szabatos kifejtését, 

 ábra, kép elemzését, leírását, 

 grafikonok, diagramok elemzését, értékelését, 

 információk értelmezését és felhasználását, 

 kiselőadás tartását (könyv- és lexikonhasználat), 

 projekt, témahét alkalmával készített munkákat (egyéni és páros/csoportos) 

 szóbeli magyarázat fűzését videofilm képanyagához, 

 vázlat, feleletterv készítését, 

 logikai okfejtést és érvelést, stb. 

 

IKT-val támogatott mérés-értékelési tevékenységek 

 A tanórán alkalmazott diagnosztikus, fejlesztő-formatív és szummatív célú pedagógiai 

ellenőrzési, értékelési, mérési eljárások és feladatok IKT eszközök és szolgáltatások 

alkalmazásával, támogatásával történő megvalósítása, elősegítve ezzel a NAT 

célkitűzéseinek megfelelően az egyénre szabott tanulási követelmények 

érvényesülését, a differenciált tanulásszervezési eljárások elterjedését, valamint a 

hatékony és önálló tanulás kialakulását. 

 Az IKT-val támogatott mérési, értékelési módszerek alkalmazása a tanár és tanuló 

számára azonnali, egyénre szabott visszajelzést tesz lehetővé, támogatja a tanulók 

egyéni tanulási stratégiáinak kialakítását, illetve elősegíti a tanulók aktivitásának 

optimális kibontakozását, a digitális kultúra elterjedését. 

Lehetőségek: 

 számítógép segítségével kitöltött tesztek, más, értékelésre alkalmas feladatok 

megoldása (önértékelési, központi kiértékelési lehetőséggel) 

 bemeneti (a tanóra elején) mérés (pl. annak megállapítására, hogy a tanulók 

felkészültsége megfelelő szintű-e az új tartalom befogadására, elsajátítására) 

 fejlesztő célú mérés, értékelés (a tanóra során ellenőrző feladatok megoldása a 

továbbhaladás, illetve a megértés, elsajátítás szintjének ellenőrzésére) 

 összegző, szummatív értékelési eljárások alkalmazása a tanulók teljesítményének, 

tudásszintjének mérésére 

 számítógéphez kapcsolható audio-vizuális és/vagy multimédia eszközök (projektor, 

hangosítás, VHS, DVD, kamera, digitális fényképezőgép, stb.) igénybevétele a 

tanórán a mérési-értékelési folyamatban 

 aktív tábla, szavazógépek alkalmazása 

 csoportos feladatmegoldás esetén egyéni teljesítmény értékelését lehetővé tévő 

eszközök, eljárások alkalmazása (szoftverek, hálózati megoldások, stb.) 

 mérési, értékelési eljárásban internet, elektronikus kommunikáció igénybevétele (SDT, 

internetes feladatbankok, házi dolgozat, projektfeladat megoldása, távoli elérés, stb.) 

A magyar tantárgy értékelése: 

 

A kompetencia-alapú oktatásban részesülő tanulók teljesítményét szövegértés-

szövegalkotás tantárgyból a magyar tantárgy keretében érdemjeggyel értékeljük.  

Mivel a nyelvi és irodalmi órák nem válnak külön egymástól, az osztályozás is egy 

tantárgynak megfelelő: magában foglalja mind a nyelv, mind az irodalmi teljesítményeket. A 
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felső tagozatos naplókban, a bizonyítványban és a törzslapon két külön rovat áll 

rendelkezésre. A magyar nyelv és irodalom értékelése a felső tagozaton is egy osztályzattal 

történik, ebben az esetben a tantárgy elnevezése „magyar nyelv és irodalom”. 

Az ellenőrzés lehetséges módozatai: 

 Tesztlap (nyílt végű kérdések, egyszerű feleletválasztás, hibakutatás, többszörös 

választás, asszociációs típusú feladatok, mennyiségi összehasonlítás, relációanalízis, 

igaz-hamis állítások, rajzos feladatok, számítási-logikai feladatok, vegyes feladatok, 

esszé) 

 Szóbeli felelet 

 Írásbeli felelet  

 Témazáró dolgozat (résztéma vagy témakör végén) 

 Csoportmunka, páros munka, egyéni munka 

 Feleltető rendszer alkalmazása 

 Egyszerű kísérlet 

 Prezentáció 

 Gyakorlat 

 Otthoni munka (megfigyelés, gyűjtőmunka, házi feladatok) 

 Verseny, vetélkedő szervezése, ill. azokon való részvéte 

 

Várható eredmények:  

 

 növekszik a nevelő-oktató munka hatékonysága 

 tanulók képességeiknek megfelelő eredményt érnek el, használható, versenyképes 

kompetencia-alapú tudás birtokába jutnak 

 megteremtődnek az egész életen át tanulás feltételei 

 javulnak a továbbtanulási mutatók 

 erősödik az inkluzív szemléletmód 

 a hátrányos helyzetű csoportok integrációja 

 fejlődik pedagógusaink módszertani kultúrája  

 fejlesztésorientált módszerek bővítése (tanulásszervezés, differenciálás, egyéni 

fejlesztés) 

 a digitális kultúra alkalmazása az oktatásban 

 nő a közvetlen és közvetett partnerek elégedettsége 

 

A kompetencia-alapú oktatásban résztvevő pedagógusok, ill. csoportok kiválasztásánál 

figyelembe vesszük nevelő-oktató munkánk célját, iskolánk sajátosságait, kollégáink eddigi 

pedagógiai, szakmai munkáját, innovációs készségüket, valamint a tanulócsoportok 

összetételét. 

9.7. A tanulók fizikai állapotának méréséhez szükséges módszerek 

  

Minden ősszel és tavasszal a tanulók fizikai állóképességét felmérjük.  

A szempontok az alábbiak: 

 

Tevékenység Módszerek, eszközök Mérés-értékelés 

Aerob állóképesség Cooper – teszt 12 perces futás, 10 

méteres pontossággal 

Gyorsasági erő Helyből távol ugrás Centiméteres pontossággal 
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Tömött labdadobás hátra 5 cm-es pontossággal 

Erő Karhajlítás, nyújtás fekvő 

támaszban 

Hány db-ot tud a tanuló 

szabályosan megcsinálni 

Erő-állóképesség Hanyattfekvésből felülés 

Hason fekvésből 

törzsemelés 

Négy perc alatt mennyit 

tud megcsinálni a tanuló 

 

Értékelésnél figyelembe vesszük a tanuló önmagához képesti fejlődését. 

 

Általános vizsgálati szempontok 

 

1. A vizsgálat megkezdése előtt a próbázónak tisztában kell lenni a vizsgálat céljával, 

gyakorlati hasznosságával és az elvégzendő feladatokkal. 

A teljes próbarendszert egy (max.) két héten belül kell elvégezni. 

 

2. A vizsgálati módszert, az erre a célra elkészített mérési útmutató alapján kell elvégezni. 

A próbákat az év folyamán kétszer, ősszel és tavasszal kell elvégezni. 

 

3. Az általános fizikai teherbíró-képesség pontértékeinek meghatározása a táblázatok alapján 

történik. 

 

4. A motorikus próbákat sportöltözetben, jól szellőző, nagy teremben, illetve szabadtéren 

célszerű végrehajtani. 

 

5. Minden motorikus próba elvégzését általános és speciális bemelegítés előzze meg. 

 

6. Az általános testi erő, erő-állóképesség mérésére alkalmazott próbák közül a dinamikus 

erő mérésére alkalmazott próbák közül több, (legalább három) kísérleti lehetőséget kell 

biztosítani, melyből a legjobb teljesítmény alapján kell a pontértékeket a táblázatban 

megkeresni és az adatlapra feljegyezni. 

 

A pontérték táblázatok az Oktatási Minisztérium kiadványában találhatók. 

 

A tanév rendjében meghatározott időpontban elvégezzük a NETFIT mérést, az adatokat a 

rendeletnek megfelelően kezeljük. 

10. Oktatásszervezés 
 

10.1. Csoportbontás és egyéb foglalkozások szervezésének elvei 

A tanítási óra ideje negyvenöt perc. A szünetek rendjét, valamint az iskola helyiségeinek 

használatára vonatkozó szabályokat a házirend és az SZMSZ tartalmazza. Csoportbontást 

idegen nyelv, technika, informatika tantárgyak tanítása esetén 16 fő esetén alkalmazunk, 

illetve a választható tantárgyak esetén. 
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10.2. Alkalmazott pedagógiai módszerek 

Az iskolánkban alkalmazott pedagógiai módszerek a következők: 

 projektoktatás 

 kooperatív technikák- a kompetencia alapú oktatás alapelvei: építő egymásrautaltság, 

egyéni felelősség, egyenlő részvétel, párhuzamos interakció 

 egyéni fejlesztés 

 differenciált képességfejlesztés 

 felzárkóztatás 

 tehetségondozás 

 tanulmányi kirándulás 

 témanap, témahét 

 IKT módszertani kultúra 

 családlátogatás 

10.3. Egészségnevelési program 

Egészségnevelési program 

 Feladatok Módszerek 

Szükséges 

eszközök 

Tanórai 
1. évfolyam 

 

A test működésének, 

változásainak 
megfigyelése 

különböző hatásokra. A 

leggyakoribb balesetek 

megelőzésének módja. 

 

Játékok, dramatikus 

helyzetgyakorlatok, 
beszélgetés 

 

Tankönyv, képek, 

film 

2. évf. A környezet 
szervezetünkre 

gyakorolt leggyakoribb 

ártalmas hatásai. Sérült 
embertársaink 

elfogadására való 

nevelés. 

Előadás, mérések, 
dramatikus gyakorlatok 

Házirend, viselkedési 
kódex, film 

3. évf. A környezet 
változásainak hatása 

életünkre. Egészséges 

életmód, helyes 
napirend megismerése. 

Az egészség és a sport 

szoros kapcsolatának 

tudatosítása. 

Életjelenségek 
változásainak 

megfigyelése, mérése. 

Saját tapasztalatok 
megbeszélése. 

Feladatlap 

4. évf. Az ember életkori 

szakaszainak 

megismerése. Az 

egészséget károsító 
szokások kialakulása, 

veszélyei, felkészülés 

az elutasításukra. 

Megfigyelés, mérés a 

testen. Dramatikus 

játékok az életkorok 

jellemzőiről. 

Feladatlap, házirend, 

film 
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Tanórán kívüli 
1. évfolyam 

 

Helyes táplálkozási 

szokások kialakítása 

 

Bemutatás, 

szemléltetés, 
plakátkészítés. 

 

Ételkóstoló, 

applikációs képek, 
film 

2. évf. Helyes közlekedési 

ismeretek megismerése 

Bemutatás, gyakorlás, 

dramatikus játék, 

tablókészítés, 
plakátkészítés, 

közlekedési nap. 

Applikációs képek, 

film, kerékpár 

3. évf. Egészséges 

életkörülmények 
igényeinek kialakítása 

Tapasztalatszerzés, 

kiállítás. 

  

4. évf. Egészséges életmódra 

nevelés. 

DÖK- vetélkedő, 

filmvetítés Feladatlap, film 

Tanórai 
5. évfolyam           
     Oszt. főnöki 

 
 

 

 
 

      Technika 

 
 

Az egészség értékének 

tudatosítása. Veszélyes 

anyagok, helyzetek 
megismerése. 

Személyes biztonság, 

jogok, kötelezettségek 
megismerése. 

 

Az ember legfontosabb 
szükségleteinek, és 

alapvető higiéniai 

szabályainak 

megismerése. 
A tanulók helyes 

szemléletformálása az 

egészséges életmódról 
és táplálkozásról. 

 
 

Előadás, 

dramatikus játék 

 
 

 

 
Alkati jellemzők 

mérése, 

beszélgetés, napi 
és heti étrendek 

összeállítása. 

Gyümölcssaláta 

készítése, 
egyszerűbb ételek 

és italok készítése. 

 
 

Film, házirend 

 

 
 

 

Videofilmrészletek, 
szakácskönyvek, 

élelmiszerek 

gyümölcsök. 
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6. évf.  

     Oszt. főnöki 

 
 

 

 
      Technika 

 

 

 
 

 

 
     Egészségtan     

 

Önismeret: hogyan 

változom, fejlődöm? 
Pozitív én bemutatása a 

társadalomnak. 

Életrend, életritmus 
ismerése, 

egészségmegőrző 

szokások kialakítása 

 
A következetes és 

rendszeres testápolás 

igényeinek kialakítása.  
Egyszerű ételek 

elkészítésének 

elsajátítása. Konyhai és 
étel higiénés szabályok 

elsajátítása 

 

 
A modul témakörein 

belül: 

 mozgás és 

személyes 
higiéné 

 táplálkozás 

 biztonság 

megőrzése 

 veszélyes 

anyagok 

 az emberi 

szexualitás, a 

kamaszkor 

 családi élet és 

kapcsolatok 

 környezet 

E témakörök 
megismerésével 

felkészítjük a tanulókat 

az egészséges 
életvitelre, annak 

megtartására, a 

harmonikus élet 
értékként való 

elfogadására. 

 

Életjelenségek 

változásainak 
megfigyelése, saját 

tapasztalatok 

megbeszélése, 
dramatikus 

gyakorlatok. 

 

Öltözködési 
módok 

megbeszélése. 

Egyszerű ételek 
elkészítése. 

Ételkészítés 

közben a 
szabályok 

megbeszélése. 

 

 
Beszélgetés, 

dramatikus játék, 

teszttöltés, 
plakátkészítés. 

 

Képek 

 
 

 

 
Divatlapok 

 

Élelmiszerek, 

konyhai eszközök. 
 

 

 
Tankönyv, 

szakkönyv, film. 
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7. évf. 

     Oszt. főnöki 

 
 

 

 

 

      Technika 

 
 

 

 

 
 

      Biológia 

 
 

 

 
 

      Etika 

 

 

DADA program.Egészséget 

károsító szokások veszélyei, 
kritikus helyzetek és döntések. 

Visszautasítási technikák és a 

helyes döntéshozatal megismerése. 
A nemet mondás módjainak 

megismerése 

 
A környezetbarát kertművelés és 

az egészségmegőrzés közötti 

összefüggés felismerése. A 

kellemes közérzet feltételeinek 
megismerése. Az egészséges 

táplálkozási szokások alkalmazása. 

 
A természet és az ember 

kapcsolata, természet és környezet 

védelem közötti összefüggések 
felismerés. A civilizáció káros 

következményeinek megismerése. 

 

Pszichikus működés megismerése. 
A test és lélek harmóniájának 

megismerése. 

 

Bemutatás, dramatikus 

játékok. 
 

 

 
 

Képek, szakkönyvek 

megfigyelése, kiselőadás. 
Mérések a lakásban, 

megfigyelések előre 

megadott szempontok 

szerint. 
Saláták készítése. 

 

Kiselőadás, interjú, 
olvasmány-feldolgozás. 

 

 
 

 

Beszélgetés: 

 irodalmi 

szemelvények 

 drámajáték 

 szituációs játékok 

 

Film 

 
 

 

 
 

Képek szakkönyvek 

mérő eszközök, 
meteorológiai adatok, 

mélyhűtött termékek. 

 

 
 

Film, szakkönyvek, 

tankönyv 
 

 

 
 

Tankönyv 
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10.4. Mindennapi testedzés, testmozgás 

 

Erőforrásaink: 

A városi sportcsarnokot 8 –16 óráig térítési díj fizetése ellenében az iskola tanulóifjúságát 

szolgálja. A csarnok mögötti grundon szabadtéri kosárlabda és futballpályák, futásra, 

görkorcsolyázásra alkalmas területek épültek. Testmozgásra használhatjuk az iskolák udvarát 

is.  

Az iskolai diák sportkörnek - a magántanulók kivételével - minden tanuló tagja.  

A mindennapos testedzést végző testnevelő tanárok munkáját segítik a mozgásfejlesztő 

tanúsítvánnyal rendelkező tanítók, akik 3-6 fős csoportokban egyéni fejlesztési terv alapján 

speciális mozgásfejlesztő eszközökkel végeznek alapozó terápiát, javítják a gyermekek 

mozgáskoordinációját. A napközis csoportvezetők is végeznek játékos mozgásfejlesztést. 

Szakszerű gyógytestnevelés szolgálja a résztvevő tanulók testi, fizikai állapotának a javulását. 

Cél: tanulóink életében központi helyet foglaljon el a mozgás, felnőtt életükben is érezzék 

ennek szükségességét. Szeressék és műveljék a sport valamelyik ágát. 

Feladat: 

Fontos törekvésünk, hogy valamennyi gyermek esetén megvalósuljon a heti öt óra testedzés. 

Az alsó tagozaton, azokon a napokon, amelyeken nem volt testnevelés óra, a délutános nevelő 

biztosítja a játékos testmozgást (játék, séta, levegőzés). A tömegsport foglakozások szintén 

biztosítanak sportolási lehetőséget. 

8. évf.  

   Oszt. főnöki 

 
 

    Technika 

 
 

 

 
 

 

     Biológia 

 

DADA program. Barátság- 

párkapcsolat, a tanulók felkészítése 
a felelős felnőtté válásra. 

 

Személyi higiénia szabályainak 
elsajátítása, bőrápolás, ruhatisztítás 

legfontosabb szabályai. Az 

egészséges táplálkozás 
konyhatechnikai berendezések 

megismerése. 

 

 
Az óra keretén belüli témakörök: 

 bőr, haj, a köröm 

egészsége 

 vázrendszer egészsége 

 egészséges étrend, étkezési 

szokások 

 keringési rendszer 

egészsége 

 kiválasztó rendszer 

egészsége 

 szexuális viselkedés 

 idegrendszer egészsége 

 fertőző betegségek 

kialakítása, elsősegélynyújtás 
E témakörök feldolgozásával 

felkészítjük a tanulókat az 

egészséges életvitelre és annak 

megtartására. 

 

Beszélgetés, dramatikus 

játékok. 
 

Textil kezelési 

szimbólumok 
tanulmányozása, 

folttisztítási módszerek 

megismerése, 
kozmetikumok bemutatása. 

Konyhatechnikai 

berendezések használata. 

 
Kiselőadás, interjú, 

életjelenségek, testfelépítés 

megfigyelése. 

 

Film 

 
 

Tankönyv, 

szakkönyvek, 
kozmetikumok, modern 

konyhatechnikai 

eszközök. 
 

 

 

Folyóiratok, könyvek, 
képek, modell, 

applikációs készlet, 

transzparens, film. 
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Felső tagozaton a testnevelő tanárok és az osztályfőnökök szorgalmazzák, hogy valamennyi 

tanuló jelentkezzen, és rendszeresen eljárjon tömegsport foglakozásokra.  

 

A testnevelés órákon eddig is nagy gondot fordítottunk a szakszerű bemelegítésre, a 

keringésfokozó blokkra, a megfelelő légzőrendszeri terhelésre, s a tantervben előírt anyagok 

mellett az órák végén mindig szakítottunk időt az örömteli játékra. Minden testnevelési 

órának része a gimnasztika, benne a légzőtorna és a tartásjavító torna. A gyógytestnevelést 

városunkban a Dr. Hepp Ferenc Tagiskola képzett szakembere látja el, a könnyített 

testnevelésben részesülők differenciált egészségfejlesztő testmozgásáról testnevelőink a 

testnevelés órákon gondoskodnak. 

Tanórán kívüli testnevelés színterei:  

Alsó tagozatban játékos sportvetélkedőt, labdarúgást, atlétikát terveznek a sportcsoportok 

programjába, népszerűsítik az életmód sportokat, segítik a versenyekre való felkészülést.  

Felső tagozaton működő csoportok: 

   Kézilabda 5-6. és 7-8. 

 Labdás ügyességi feladatok (helyben haladással), labdaátadás, átvétel, támadó és 

védőjátékok, szabályismeret, szabályok szerinti játék. 

 Labdarúgás 5-6.          Labdarúgás 7-8. (BOZSIK program) 

 Labdás ügyességi feladatok, labdahúzogatás, görgetés, dekázás, rúgás, fejelés, 

labdaátvétel, cselezés, szerelés, szabályismeret, a szabályok szerinti játék.  

 Atlétika 5-6.                Atlétika 7-8.  

      „Gyorsabban, magasabbra, messzebbre!” Futások, ugrások, dobások. Van ilyen? 

 Turisztika, életmód-sportok.  

 Rendszeresen szervezünk gyalogtúrát, kerékpártúrát közvetlen környezetünk természeti 

és kulturális értékeinek felkeresésére, sportolási lehetőségek kihasználására természetes 

vizeinken. Iskolai kirándulások alkalmával távolabbi régiók megismerése, hegymászás, 

barlangtúrák stb.  

 Házibajnokság, játékos sportvetélkedők  

Önszerveződő csoportoknak minden évben házibajnokságokat szervezünk kézilabda, 

labdarúgás sportágakban.  

 

Játékos testmozgás alsó tagozaton:  

A tanítók és napközis csoportvezetők az egészséges testtartás, légzés, és keringés érdekében 

naponta igyekeznek megmozgatni csoportjaikat. Célunk: a tanórákon szellemi 

koncentrációban elfáradt gyerekek felfrissítése, fizikai aktivitásuk fokozása, az örömteli közös 

játék biztosítása. A csoportkohézió nő az együtt végzett mozgás révén. A tanulók 

együttműködése, együttdolgozása fejlődik a tanórán kívül végzett tevékenységben is. A 

különböző mozgáskészségű és aktivitású gyerekek segítik, motiválják egymást a foglalkozás 

során, mellyel toleranciájuk is nő. 

 A tömegsport egészség-, és személyiségfejlesztő hatását még tovább erősítik a 

sportversenyek, melyeknek igen gazdag hagyománya van iskolánkban: 

 Városi mezei futóversenyek 

 Madzagfalvi Napok rendezvénysorozat – szeptember első hétvégéje. 

 Kállai Jenő emlékverseny – október második hetében. 

 Atlétika három-, négy-, ötpróba – ősszel és tavasszal. 

 Teremlabdarúgás  

 Labdarúgás -ősszel és tavasszal. 

 Iskolai házibajnokságok, Eötvös kupa 

 Népi játékok, néptánc 
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10.5. Óraterv 

10.1. 1-8. évfolyam, nappali rendszer 

A heti időkeretet valamennyi évfolyamon a hittan 1 többlet óra, és a nemzetiségi oktatás 2 

többletóra hozzáadásával határoztuk meg. A hittan 1 többletórája a hit-és erkölcstan 

tantárgyban, a nemzetiségi oktatás-nevelés többletórái a népismeret tantárgyban, és a lovari 

nyelv oktatásban kerülnek felhasználásra. 

 

A szabadon tervezhető órakeretet alsó tagozaton teljes mértékben, felső tagozaton 

részben használjuk ki az alábbiak szerint. 

 

Szabadon tervezhető órakeret 

évfolyam 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

magyar nyelv és irodalom 1 1 1 1  1 1  

idegen nyelv    1     

matematika 1 1 1   1 1 1 

környezetismeret   1 1     

informatika     1    

hon- és népismeret         

gazdálk. és pénzügyi ism.         

összesen: 2 2 3 3 1 2 2 1 

 

 

Az 51/2012 EMMI rendelet általános iskolások számára ajánlott kerettanterveit 

választottuk. Több ajánlat esetén választásunkat A vagy B betűvel jelöltük az óratervben. 

 

Óraterv az 1–4. évfolyamon  

Tantárgyak 1. évf. 2. évf. 3. évf. 4. évf. kerettanterv 

Magyar nyelv és irodalom 8 8 7 7          

Idegen nyelvek       3  

Matematika 5 5 5 4  

Hit- és erkölcstan 2 2 2 2  

Környezetismeret 1 1 2 2  

Ének-zene 2 2 2 2 A 

Vizuális kultúra 2 2 2 2  

Életvitel és gyakorlat  1 1 1 1  

Testnevelés és sport 5 5 5 5  

Népismeret 1 1 1 1  

Lovári nyelv      

Informatika      

Rendelkezésre álló órakeret 27 27 27 29  

Fejlesztés 4 4 4 4  

Egyéb foglalkozás 4 4 5 6  
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Iskolaotthon, egész napos 18 18 17 15  

Csoportbontás 2 2 2 4  

Heti időkeret 55 55 55 58  

A Lovári nyelv a 3., 4. évfolyamon átkerült az egyéb foglalkozásokhoz (Roma kultúra), az 

informatika óra keretét az idegen nyelv óráknál használjuk fel a 4. évfolyamon.  

Programunkba beépítettük a Kölyökatlétika és a Játékóra elemeit.
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Óraterv az 5–8. évfolyamon 

Tantárgyak 5. évf. 6. évf. 7. évf. 8. évf. kerettanterv 

Magyar nyelv és irodalom 4 5 4 4 A 

Idegen nyelvek 3 3 3 3  

Matematika 4 4 4 4  

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek 
2 2 2 2 

 

Hit- és erkölcstan 2 2 2 2  

Természetismeret 2 2    

Biológia-egészségtan   2 1 B 

Fizika   2 1 B 

Kémia   1 2 B 

Földrajz   1 2  

Ének-zene 1 1 1 1 B 

Vizuális kultúra 1 1 1 1  

Hon- és népismeret 1     

Gazdasági és pénzügyi 

ismeretek 
    

 

Informatika 1 1 1 1  

Technika, életvitel és gyakorlat  1 1 1   

Testnevelés és sport 5 5 5 5  

Osztályfőnöki 1 1 1 1  

Népismeret 1 1 1 1  

Lovári nyelv 1 1 1 1  

      

Rendelkezésre álló órakeret 30 30 33 32  

Fejlesztés 3 3 4 4  

Egyéb foglalkozás 3 3 3 4  

Egész napos, napközi 15 15 15 15  

Csoportbontás 3 3 4 4  

Összesen 54 54 59 59  

Az 5. évfolyamon a hon és népismeretet órakeretét a  magyar nyelv és irodalom óránál, a 7. és 

a 8.évfolyamon a gazdasági és pénzügyi ismeretek órakeretét a matematika óránál használjuk 

fel. 

 

Kötelezően választható tantárgyak 

 Idegen nyelv: angol – német. 

 

Szabadon választható tantárgyak  

 Nemzetiségi népismeret minden évfolyamon. 

 Hit- és erkölcstan felekezet szerint. 

 Lovári nyelv 3. évfolyamtól 
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10.2. Felnőttoktatási óraterv 

 

A kerettanterveket tartalmazó 51/2012.(XII. 21.) EMMI rendelet 5. mellékletének tartalmát 

követve, az alábbiakban határozzuk meg az általános iskolai felnőttoktatás óratervét. 

 A táblázatba foglalt óraszámok esti tagozaton heti, levelező tagozatonhavi óraszámot 

jelentenek. Esti tagozaton egy tanévben32 hetet tervezünk, levelező tagozaton 8 hónapot (első 

négy hónap: szept.-dec., január: félévi vizsga; második négy hónap: febr.- máj., június: év végi 

vizsga). Egy 15 órás egységet három délután 5-5-5 órára bontva tartunk, a csengetési rend 

szerint 12.45 - 17. 10-ig. 

 

Tantárgyak 1-4. 

 

éves óraszám 

esti 

éves óraszám 

 levelező 

Magyar nyelv és irodalom 5 160 40 

Idegen nyelv 1 32 8 

Matematika 4 128 32 

Hit- és erkölcstan 0,5 16 4 

Környezetismeret 2 64 16 

Népismeret 0,5 16 4 

Praktikus ismeretek (of) 1 32 8 

Informatika 1 32 8 

Rendelkezésre álló órakeret 15 480 120 

 

 

Tantárgyak 
5-6. 

évf. 

éves 

esti 

éves 

levelező 
7-8.évf. 

éves 

esti 

éves 

levelező 

Magyar nyelv és 

irodalom 
3 96 24 3 96 24 

Idegen nyelv 2 64 16 2 64 16 

Matematika 3 96 24 2 64 16 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári ism. 
2 64 16 1 32 8 

Hit- és erkölcstan 0,5 16 4 0,5 16 4 

Természetismeret 2 64 16    

Biológia-egészségtan    1 32 8 

Fizika    1 32 8 

Kémia    1 32 8 

Földrajz    1 32 8 

Praktikus ismeretek 

(of.) 
1 32 8 1 32 8 

Informatika 1 32 8 1 32 8 

Népismeret 0,5 16 4 0,5 16 4 

Rendelkezésre álló 

órakeret 
15 480 120 15 480 120 
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II.REMÉNYHÍR 

INTÉZMÉNY ERDŐS 

KAMILL 

SZAKKÖZÉPISKOLÁJA 
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Nevelési program - Specifikációk 
 

Az intézményegység nevelési programja megegyezik a Reményhír Intézmény Eötvös József 

Általános Iskolája nevelési programjával, kiegészítve az alábbi specifikációkkal: 

 

A szakoktató feladatai: 

A tanulók csoportos gyakorlati képzésének ellátása üzemi tanműhelyben, illetve iskolai 

gyakorlóműhelyben. 

Megismertetni a tanulókkal  

 a tanműhely (vállalat) munkarendjét,  

 a munkahelyek felszerelését, munkaeszközeit; 

 a gépek, berendezések kezelését, célszerű és biztonságos használatát. 

 Betartatni a pontos munkakezdést, a szünetek időtartamát és a munka pontos befejezését; 

    

Általános tűz- és munkavédelmi oktatás keretében: 

   A tanév kezdetén ismerteti a tanműhely tűz- és munkavédelmi szabályait. 

 Tanulónként tételesen ellenőrzi a szabályok, utasítások helyes értelmezését, elsajátítását 

és ennek megtörténtét, tudomásul vételét a tanuló aláírásával igazoltatja. 

 Elvégzi a tanulók folyamatos – tantervi témák feldolgozása során szükséges – tűz- 

munkavédelmi, és balesetelhárítási oktatását és nevelését is. 

  Egyes foglalkozások során – még a tanulói gyakorlatok, a munka megkezdése előtt – 

feldolgozza a tanulói tevékenységgel kapcsolatos munkavédelmi szabályokat, tételesen 

ellenőrzi helyes értelmezését és elsajátítását. 

  Vigyáz arra, hogy az előírt védőfelszerelések állandóan jó állapotban legyenek, és a 

tanulók minden munkánál megtartsák a szükséges kezelési és biztonsági utasításokat.  

 Fokozott figyelmet fordít a célszerű, biztonságos munkavégzésnek megfelelő szokások 

és magatartási formák kialakítására. 

 

A gyakorlati képzés során: 

 Kellő időben gondoskodik a soron lévő foglalkozáshoz szükséges anyagok, gépek, 

eszközök, szerszámok, tanulói gyakorlatok, stb. megrendeléséről, szakszerű 

előkészítéséről, a feltételek megteremtéséről. 

 A tanulócsoportok tantervi, tanmeneti programját egyénekre bontja, tanulónként vezeti 

az egyes munkafeladatokra fordítható, illetve fordított időnormákat, azok teljesítését, stb. 

és a tárgyhónapot követő 3 napon belül elvégzi az értékelést, bevezeti a csoport-, és 

osztálynaplóba. 

 A tantervi követelmények figyelembe vételével modellre pontosítva a tanév adott 

időpontjáig konkrét munkaprogramot köteles készíteni a csoportja számára (45/1999. 

(XII. 13. OM  rendelet 16. §.). Ezt köteles továbbítani a gyakorlatioktatás-vezetőnek és 

helyettesének. 

 augusztus 25-ig a szeptember havi programot; 

 október 1-jéig a december 20-ig (téli szünetig) tartó; 

 november 15-ig az április 1-ig (tavaszi szünetig) tartó; 

 március 1-jéig a tanév végéig tartó; 

 április 1-jéig az összefüggő szakmai gyakorlat programját. 
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 Segíti a tanulókat, serkenti a szakszerű, jó minőségű munkavégzésre, normáik 

teljesítésére. Ébren tartja a szakmai érdeklődésüket és következetesen törekszik a szakma 

megszerettetésére. 

 A napi foglalkozások végeztével – a befejező foglalkozásokon – értékeli a tanulócsoport 

és az egyes tanulók munkáját, a naplóikat rendszeresen ellenőrzi, és a hibákat kijavítja. 

Tervszerű és rendszeres megfigyelés ellenőrzés alapján az egyes alapműveletek, 

műveletcsoportok, munkafolyamatok befejezése után elbírálja a tanulók teljesítményeit, 

a képességek szerinti differenciált leterhelés és számonkérés alkalmazásával (pl.: 

minimumszint követelményei, a teljesítményszint felmérése, stb.). 

 A bevezető foglalkozások előtt, a gyakorlati munka szüneteiben is, és a befejező 

foglalkozások után is ügyel a tanulókra, a fegyelem, a rend betartására. 

 A tanuló gyakorlati oktatásról történő mulasztásáról írásban értesíti az osztályfőnököt. A 

mulasztást a csoportnaplóba rögzíti és az osztálynaplóba a tárgyhót követő 3 napon belül. 

 Ellátja a szakmai vizsga gyakorlati részének előkészítésével kapcsolatos teendőket. 

 Szorosan együttműködik a szakmai elméleti tantárgyakat tanító tanárokkal, részt vesz a 

ruhaipari munkaközösség munkájában. 

 Külön megbízás alapján elméleti órán, illetve gyakorlati foglalkozásokon felügyeletet, 

helyettesítést kell ellátnia. 

 Károkozás esetén jegyzőkönyvet kell felvenni – a gyakorlatioktatás-vezető helyettes 

jelenlétében – a történtekről kivizsgálás, illetve kártérítés megállapítása végett. 

 Ismernie kell az iskola és a tanműhely Szervezeti és működési szabályzatát, az iskolai és 

vállalati Munkavédelmi Szabályzatot, az intézet és tanműhely Tűzvédelmi Utasítását, az 

abban foglaltakat köteles betartani és betartatni. 

 A szakmai csoport által készített gyártmányok minőségéért felelős. Minőségellenőrzést 

végez a szabványokon, a megmunkálás közben és a végtermékeken. Az ellenőrzést a 

modell műszaki leírása és az elfogadott mintadarab alapján kell ellátnia. 

 A selejt munkadarabról „Selejtjelentés”-t kell kiállítania a selejt fajtájának 

pontosításával. 

 A minőség-ellenőrzés után gondoskodik a termékek „raktárba” szállításáról és 

átadásáról. 

 Tanulócsoportja részére hónapra bontva munkaprogramot (szabvány igény és szükséges 

kellékek) kell készíteni. 

 Dokumentálja a műhely berendezéseinek meghibásodását, javítását. Igényli a 

működéshez szükséges „segédanyagokat”. 

A tanulmányok alatti vizsgák szabályai 

 

2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről
 
VI. fejezete tartalmazza a komplex szakmai 

vizsga, a modulzáró vizsga, a szintvizsga és a szakmai vizsgabizottságra vonatkozó 

valamennyi előírást. Ez a jogszabály határozza meg intézményünkben a vizsgáztatás rendjét. 

Ezek mellett további vizsgáztatási formák: 

 

 Javítóvizsga: augusztus végén, kijelölt időpontban 

 Osztályozóvizsga: a júniusban az év végi osztályzat megszerzése céljából 

 Januárban a félévi osztályzat megszerzése céljából 

 Különbözeti vizsga: az osztályozóvizsga időpontjában 
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 Pótló vizsga: egyéni elbírálás alapján intézményegység-vezetői döntéssel tehető 

le, abban az esetben, amennyiben a tanuló fel nem róható okból maradt távol az előző 

vizsgák valamelyikéről, kivételt képez ez alól a javítóvizsga, és erről igazolással 

szolgál. 

A felvétel és az átvétel helyi szabályai  

Iskolánk tanulói közösségébe jelentkezés alapján felvétel vagy átvétel útján lehet bejutni, és a 

beírással valósul meg. A felvétel és az átvétel jelentkezés alapján történik.  

Felvétel 

Felvételi vizsgát nem szervezünk a jelentkezők részére. A tanuló felvételének két feltétele van: 

1. az alapfokú iskolai végzettség (8 általános) megléte 

2. egészségügyi alkalmassági vizsgán való megfeleltség (amennyiben ez előírás a 

szakképzés megkezdéséhez). 

A tanulói jogviszony létesítéséről, a felvételről és az átvételről a feltételek megvalósulása esetén 

az iskola intézményegység-vezetője dönt. 

 

A középfokú iskolákba történő jelentkezés rendjét és a felvételi eljárás szabályait a 20/2012. 

(VIII. 31.) EMMI rendelet tartalmazza, az eljáráshoz tartozó határidőket pedig a tanév rendje 

rendelet. E jogszabályoknak megfelelően végezzük a szakiskolai tanulók felvételét.  

  

Beíratást az iskola intézményegység-vezető által megbízott személy, vagy személyek végzik. 

Beíratáskor a beírási napló nyomtatványt kell használni, és be kell mutatni a gyermek születési 

anyakönyvi kivonatát, az alapfokú iskolai végzettséget (8 általános) igazoló bizonyítványt, s 

olyan dokumentumot, amellyel a tanuló állandó lakhelyét hitelt érdemlően bizonyítani lehet. A 

tanulói jogviszony a beíratás napján jön létre. A tanuló a tanulói jogviszonyon alapuló jogait az 

előbbi időponttól kezdve gyakorolhatja. 

 

Átvétel - érkezés más iskolából 

A 9. évfolyamba tanév közbeni átvételkor be kell mutatni: 

 a tanuló anyakönyvi kivonatát; 

 a szülő személyi igazolványát; 

 a 9. évfolyam elvégzett idejére vonatkozó értékelést-minősítést  

A tanuló átvételéről az iskola intézményegység-vezetője dönt az intézményegységre vonatkozó 

fenntartói férőhely kapacitás és kihasználtság előírásai alapján.  

Átvétel esetén a tanuló osztályba sorolását a vezetőtársaival való egyeztetés után az 

intézményegység-vezetője határozza meg.  

A döntést követően kerül sorra a tanuló nyilvántartásba vetetése, bizonyítványának, 

egészségügyi törzslapjának, és személyi nyilvántartó lapjának meglétének ellenőrzése, hiány 

esetén pótoltatása a hiányzó dokumentumoknak.  

A tanuló átvételére a tanítási év során bármikor lehetőség van.  

Ha az átvételre jelentkező tanuló ellen fegyelmi eljárás folyik az előző iskolájában, akkor a 

fegyelmi eljárás lezárásáig – hatósági végzés kivételével –  iskolánkba nem vehető át a tanuló. 

Ha az előző iskolában valamely tantárgyat nem tanult, vagy nem az intézményünkben választott 

kerettanterv szerint tanult, s ezáltal jelentősen eltér, vagy eltérhet a tanuló tudás- szintje az 

iskolánkban alkalmazott követelmény szinttől, akkor a tanuló átvételét követően – a 

vizsgaszabályzatban foglalt módon – különbözeti vizsga  letételére kötelezhető (például: idegen 

nyelv esetén) a szaktanár javaslata alapján, a különbözeti vizsgára kötelezésről az 

intézményegység-vezető dönt. 

A második-nyolcadik évfolyamba történő átvételnél be kell mutatni: 

- a tanuló anyakönyvi kivonatát; 
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- a szülő személyi igazolványát; 

- az elvégzett évfolyamokat tanúsító bizonyítványt. 

Az iskolába felvett vagy átvett tanulót, beleértve a magántanulót is, az iskola tartja nyilván. Az 

iskola nyilvántartásában marad az a tanköteles, aki iskolai tanulmányait külföldön folytatja.  

A tankötelezettség – a szakmai gyakorlat kivételével - magántanulóként is teljesíthető. 

A pedagógiai program végrehajtásához szükséges nevelő-oktató munkát 

segítő eszközök és felszerelések kiválasztásának szempontjai 

 

A nevelő-oktató munka alapvető feltételei biztosítottak. A sajátos nevelési igényű 

tanulók fejlesztése érdekében folyamatosan pótolni kell a fejlesztő eszközöket, alkalmazni az 

IKT alapú oktatási eljárásokat. A hátrányos helyzetű, az SNI, a roma tanulók oktatása több 

szemléltetést, munkáltatást, kísérletezést, ezekhez társuló IKT eszközt igényel. A modern 

szemléltetés eleme a multimédiás eszközök, digitális tananyagok alkalmazása. A tanórák 30 %-

ában rendszeresen kell az IKT-eszközöket alkalmazni.  

A közismereti órákon az interaktív táblák, projektorok, tanári laptopok alkalmazása a 

termek 40 %-ában biztosított. A bekapcsolódó pedagógusok részére belső továbbképzés 

keretében kell biztosítani a felkészítést az interaktív tábla, a feleltető rendszer használatára.  

Feladatunk az interaktív tananyagok, szoftverek, feleltető rendszer biztonságos tárolása 

mellett a hatékony működtetés. Minden tanuló részére hozzáférhetőséget kell biztosítani. Az 

átvett jó gyakorlat elterjesztése érdekében belső továbbképzéseket szükséges szerveznünk.  

A testi nevelést korlátozza a sportudvar, (a futópálya, ugrógödör hiánya), a pályák 

burkolatának állapota, a sportcsarnok véges kapacitása.  

A kerettanterv tartalmazza a legszükségesebb eszközszükségletet tantárgyanként, 

témakörönként. 

A kötelező eszközjegyzék szerint részletes eszközhasználatot a helyi tantervhez 

kapcsolódó tantárgyi tantervek tartalmazzák.  

A szakmai elmélet, és szakmai gyakorlat eszközszükségletét tanműhelyek 

berendezésével, illetve - együttműködések révén - közös használatával biztosítja fenntartónk a 

szakmai helyi tantervekben részletezett módon. 
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Helyi tanterv – Közismereti tárgyak 
 

3 évfolyamos szakközépiskolai képzés 

 

Készült a 22/2016. (VIII. 25.) EMMI rendelet a kerettantervek kiadásának és 

jóváhagyásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet módosításáról 10. melléklet 

a 22/2016. (VIII.25.) EMMI rendelethez 15. melléklet az 51/2012. (XII. 21.) EMMI 

rendelethez alapján. 

A helyi tantervet felmenő rendszerben vezetjük be a 2017/2018. tanévtől. 

 

Az első három évfolyam, az adott szakképesítés megszerzéséhez szükséges közismereti 

képzést és szakmai elméleti és gyakorlati oktatást magában foglaló szakképzési évfolyam. 

 

Kerettanterv által meghatározott óraszám feletti kötelező tanórai 

foglalkozások 

Iskolánk egyházi fenntartású, nemzetiségi oktatást felvállaló iskola, így 9-11. évfolyamokon 

heti 1-1 órában hit és erkölcstant, valamint cigány népismeret tantárgyakat oktatunk.  

Szabadon tervezhető tanórai foglalkozásnak pénzügyi és gazdálkodási kultúra, etikus 

vállalkozói ismeretek, és családi életre nevelés tantárgyakat terveztünk. E tantárgyak 

választásánál elsődleges szempontnak tekintettük, hogy ne csak a szakma eredményes 

elsajátítását erősítsük, hanem tanítványaink az élet minden területén (saját családjukban is) 

hasznosítható ismeretekhez jussanak. 

Tankönyv, taneszköz kiválasztás elvei  

Iskolánkban a tankönyvellátást a 2012. évi CXXV. törvény - amely a tankönyvpiac rendjéről 

szóló 2001. évi XXXVII. törvény módosításáról szól- szabályait követve végezzük.  

A tankönyvrendelést oly módon készítjük el, hogy – a tankönyvtámogatás, a 

tankönyvkölcsönzés, a tankönyv tanórán kívüli elhelyezése – az iskola minden tanulója részére 

biztosítsa a tankönyvhöz való hozzájutás lehetőségét. 

A tankönyvrendelés végleges elkészítése előtt lehetővé tesszük, hogy azt a szülők megismerjék. 

A tankönyvrendelés elkészítésénél a szülői szervezet véleménynyilvánítási joggal rendelkezik. 

A szülő nyilatkozhat arról, hogy gyermeke részére az összes tankönyvet meg kívánja-e 

vásárolni, vagy egyes tankönyvek biztosítását más módon, például használt tankönyvvel kívánja 

megoldani. 

A helyi tanterv tananyagtartalmának elsajátításához szükséges, a miniszteri rendeletben 

kötelezően előírt taneszközöket a szakmai munkaközösségek határozzák meg évfolyamonként 

és tantárgyanként, ezt rögzítik a tantárgyi tantervben. A tanórai munkához szükséges tanszerek 

jegyzékét hagyományos módon közzétesszük. A nyomtatott alapú taneszközök (tankönyv, 

munkafüzet, térkép, stb.) beleértve a digitális tananyagokat is csak az oktatásért  miniszter által 

engedélyezett hivatalos tankönyvjegyzékből választhatók. 

Egyéb nyomtatott alapú tanulmányi segédletek csak az Iskolaszék jóváhagyásával, szülői 

kérésre, ill. egyeztetés mellett szerezhetők be. 

A nyomtatott taneszközökön túl egyéb taneszközökre is szükség van: 
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- testnevelés órára fehér póló és sötét rövidnadrág, 

- szakmai elmélethez és gyakorlathoz szükséges eszközöket a szakmai helyi tantervek 

tartalmazzák. 

Ezen eszközökre vonatkozóan alap-meghatározás történik márkától, minőségtől, gyártótól 

függetlenül. 

A kötelezően előírt taneszközök beszerzése a tanév kezdetéig a szülők kötelessége. 

A taneszközök kiválasztásának elvei: 

- a taneszköz feleljen meg iskolánk helyi tantervének,  

- a nyomtatott taneszköz ismeretanyaga, feladatsora szolgálja az önálló tanulást, 

problémamegoldást, a kompetenciafejlesztést 

- az egyes taneszközök közül azokat kell előnyben részesíteni, amelyek több tanéven 

keresztül használhatók, 

- tanév közben az eszközök nem bővíthetők, nem módosíthatók. 
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A közismereti és szakmai órák aránya 

 

Területek 9. 

évfolyam 
10. évfolyam 11. évfolyam 

Közism

eret 

Kötött órák 15 óra 9 óra 6 óra 

Szabadon 

felhasználható órakeret 
3 óra 2 óra 3,5 óra 

Összesen 18 óra 11 óra 9,5 óra 

Szakma

i elmélet és 

gyakorlat 

Kötött órák 14,5 óra 23 óra 23 óra 

Szabadon 

felhasználható órakeret 
2,5 óra 2 óra 2,5 óra 

Összesen 17 óra 25 óra 25,5 óra 

Heti összes óraszám 35 óra 36 óra 35 óra 

 

Szakközépiskolai képzés esetén a heti és éves közismereti óraszámok: 
 

Tantárgyak 9. évfolyam 10. évfolyam 11. évfolyam 

 heti éves heti éves heti éves 

 óraszám óraszám óraszám óraszám óraszám óraszám 

Magyar- 
2 óra 72 1 óra 36 - - 

Kommunikáció       

Idegen nyelv 2 óra 72 2 óra 72 2 óra 64 

Matematika 2 óra 72 1 óra 36 - - 

Társadalomisme
ret 2 óra 72 1 óra 36 - - 

Természetismer
et 3 108 - - - - 

Testnevelés 
5 óra* 180* 5 óra* 180* 5 óra* 160* 

(3+2) 

(108+72

) (3+2) 

(108+72

) (3+2) (96+64)  

Osztályközössé
g- 

1 óra 36 1 óra 36 1,5 óra 48 
építő Program       

Hit- és 
erkölcstan 1 óra 36 1 óra 36 1 óra 32 

Roma 
népismeret 1 óra 36 1 óra 36 1 óra 32 

Informatika       

 1 óra 36 - - 1 óra 32 

       

Összesen:** 20 óra 720 13 óra 468 11,5 óra 386 
 
 

* A mindennapos testnevelés bevezetése a Nkt 27.§ (11) és a 97.§ (6) bekezdései alapján, 

amikor közismereti vagy szakmai elméleti oktatás folyik. 
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A heti 5 órából 2 órát a 27.§ (11) szerint szervezünk meg. 

 

II. Az Nkt 6. sz. mellékletében meghatározott órakeretet 2 órával meghaladjuk a nemzeti 

alaptanterv kiadásáról szóló 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet felhatalmazása alapján: 
 

\endash  1 órával a nemzetiségi nevelés - oktatásra tekintettel /8. § (2) bekezdés alapján/, 
 

\endash  a Hit- és erkölcstan heti 1 óráját a tanuló heti terhelése szempontjából figyelmen 

kívül kell hagyni /9. § (1) a) pontja szerint/ 
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Kommunikáció-Magyar nyelv és irodalom 

(KOMA) 

 

 

Az olvasási, a szövegértési és a kommunikációs készségek, képességek fejlesztése döntő 

szerepet játszik a társadalmi beilleszkedésben és sikerességben, ezért kitüntetett szerepet 

játszik a szakközépiskola közismereti programjában. A társadalmilag elfogadott 

kommunikációs formák, viselkedésminták megismerése és használati módjuk elsajátítása 

nagyrészt e tantárgy keretei között zajlik. A tantárgy tanításának alapvető célja a biztos 

alapkészségek kialakítása: a magabiztos írás, a helyesírás, az olvasás és a kommunikáció. A 

program ugyanakkor lehetőséget teremt arra is, hogy a tanulók művészeti, irodalmi 

tájékozottságot szerezzenek, ízlésük, véleményük formálódjon, képesek legyenek köznapi, 

közéleti és művészeti témákról is beszélgetni.  

Ez a tantervi program elsősorban nem ismereteket kínál, hanem a szemléletet alakítja, 

azt mutatja meg, hogyan érdemes tanulni, hogy lehet továbblépni, fogódzókhoz jutni. Olyan 

tudást és képességeket fejleszt, amelyek a mai világban elengedhetetlenek. Segít megérteni, 

hogy tanulni és gondolkodni kell. Hogy a rossz válasz jobb, mintha az ember eleve elutasítja a 

gondolkodást. A program komoly partnernek tekinti, gondolkodásra és tevékenységekre hívja 

a tanulókat fejlődésük, boldogulásuk érdekében. 

 

9. évfolyam: 2 óra/hét, összesen 72 óra 

 
A 9. évfolyam legfontosabb céljai: 

— a szóbeli és írásbeli kommunikáció fejlesztése, hátránykompenzálás;  
— a teljes mondatokban való fogalmazás igényének felkeltése; 

— ismerjék fel és alkalmazzák a helyesírási alapelveket; 

— saját vélemény megfogalmazása szóban és írásban; 

— a köznyelvi és irodalmi szöveg különbségeinek felismerése; 

— ismerjenek fel néhány jelentéstani elemet a művészi nyelvben; 

— ismerjenek fel néhány alakzatot és szóképet; 

— legyenek képesek rokon értelmű szavakkal változatosabbá tenni 
mondanivalójukat;  
— legyenek képesek szóban és írásban logikusan elmesélni egy történetet;  
— ismerjék néhány egynyelvű szótár használatát; 

— legyenek képesek néma olvasással szövegek megértésére és az olvasottak 
felidézésére;  
— legyenek képesek történetet írni előre meghatározott szempontok segítségével;  
— tudjanak vázlatot készíteni megadott szempontok alapján; 

— legyenek képesek stílusváltásra hivatalos helyzetben; 

— ismerjék fel a manipuláció eszközeit a különböző médiumokban és 

műfajokban; 

— szerezzenek gyakorlatot a vizuális, a hangzó és a komplex információk 
megértésében;  
— ismerjék meg az online kommunikáció módjait írott és íratlan szabályait. 
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Tematikai 
egység/ Személyes kommunikáció – 

Tömegkommunikáció 
 
Óraker

et: 

Fejlesztési cél 
 

8 óra   

 
Az általános iskolából hozott, igen változatos szintű 

kommunikációs 

Előzetes tudás 
ismeretek. A kommunikáció elemeinek ismerete. Alkalmazkodás a 

kommunikációs helyzetnek megfelelő normákhoz. Hajlandóság az 
 

 együttműködésre.  

 
A szóbeli kommunikáció személyes sikerének fokozása 

a  

A komplex 

kommunikáció verbális és egyéb összetevőinek tudatosításával. Az 

üzenet kódolásának és dekódolásának gyakorlása. Az udvarias, 

műveltség- 

köznyelvi normának megfelelő kommunikáció igényének 

felébresztése 

területhez 

és gyakorlása. A személyközi és a társadalmi, valamint 

a  

kapcsolható tömegkommunikáció fogalmának megismerése, ezek  

fejlesztési 

megkülönböztetése. A tömegkommunikáció 

csatornáinak és  

feladatok 

eszközeinek ismerete, a manipuláció felismerése. Az 

online  

 

kommunikáció módjainak, írott és íratlan szabályainak 

megismerése; 

 

az egyén felelősségének tudatosítása az internetes 

kommunikációban. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Kapcsolódási 

pontok 
Önismeret, énkép, énkép-kommunikáció, én és a csoport. A OKÉ-tematika 
kommunikáció alapmodellje, összetevőinek azonosítása, illeszkedő részei. 

értelmezése. Társadalomismeret: 

A nonverbális kommunikáció elemei, sajátosságai, működési társadalmi 
   

mechanizmusai (pl. testbeszéd, térközszabályozás, arcjáték). kommunikáció, 

A közös nyelv és a nonverbális kommunikáció szerepe a 

tömegkommunikáci

ó, 

megértésben; a verbális és a nonverbális kommunikáció centrum-periféria. 

összhangja; dekódolás. Természetismeret, 

A kommunikációs zavarok, konfliktusok feloldásának eljárásai. matematika: 

Generációs megértési nehézségek: eltérő nyelv, eltérő jelentés 

(pl. kommunikációs 

szleng, réteg- és csoportnyelvek). 

képességeket 

fejlesztő 

A verbális kommunikáció jelentősége és lehetséges formái. A gyakorlatok. 
kommunikáció sikere, a kulturális és a nyelvi szabályok szerepe 

a Idegen nyelv: 

megértésben.  nonverbális 

Etikett a kommunikációban. Kommunikáció az interneten. 

Netikett kommunikáció, 

a Facebookon, e-mailben és online csevegés közben. testbeszéd, eltérő 
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Előzetes elvárások a kommunikációban, a megértés csapdái, 

emberi 

szabályok 

különböző 

játszmák.  kultúrákban. 

A kulturális szignálok használatának, a kommunikációs 

maximák  

érvényesülésének vizsgálata.  

A kommunikáció szintjei. A társadalmi kommunikáció fogalma. 

A  

társadalmi kommunikáció csatornái. Centrum és periféria. A  

társadalmi kommunikáció egyéb területei: hivatalos szövegek 

(pl.  

menetrend, betegtájékoztató, banki dokumentumok, 

álláshirdetések  

értelmezése).   

Tömegkommunikáció és műfajai. A manipuláció fogalma és  

hatásmechanizmu

sai.   

Kommunikációs gyakorlatok és játékok. Az értő figyelem  

felkeltése, fenntartása beszélőként; hallgatóként pedig 

gyakorlása.  

 

  

Kulcsfogalma

k/ 

Énkép, kommunikáció, testbeszéd, mimika, gesztusnyelv, arcjáték, 

térközszabályozás, kódolás, dekódolás, üzenet, rétegnyelv, 

fogalmak kommunikációs zavar, tömegkommunikáció, hír, vélemény, 

 manipuláció, sajtó, netikett.  
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Tematikai 
egység/ Vizuális és verbális kommunikáció kapcsolata; 

Óraker
et: 

Fejlesztési cél Hivatalos kommunikáció 9 óra 

Előzetes tudás 

Ismeretek a kommunikáció verbális és nonverbális elemeinek 
működéséről, a tömegkommunikációról és a manipulációról. 

Ismeretek 

 a vizuális kommunikációról, gyakorlat a képi nyelv elemzésében. 

 A kommunikáció kulturális meghatározottságának tudatosítása. 

 

A reklámnyelv megfigyelése és megértése különböző 

reklámhordozók 

A komplex 

esetében, a manipuláció felismerése.  

Filmnyelvi kommunikációs eszközök megismerése, felismerése és 

műveltség- alkalmazása.  

területhez A vizuális, a hangzó és a komplex információk megértésének 

kapcsolható továbbfejlesztése.  

fejlesztési 

A színek jelentéshordozó szerepéről való tudás 

elmélyítése.  

feladatok Ismerkedés a zenei nyelvvel, és a nyelv zenéjének tanulmányozása. 

 

A hivatalos és a társalgási stílus megkülönböztetése saját 

gyakorlatban. 

 

Hivatalos kommunikáció műfajainak, 

szövegtípusainak,  

 szabályrendszerének megismerése.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási 

pontok 
A kommunikáció kulturális meghatározottsága, kulturális OKÉ-tematika 
antropológiai szempontok; a divat, az öltözködés 

jelentéshordozó illeszkedő részei. 

szerepe. Társadalomismeret: 

Reklám, plakát, graffiti: meggyőzés vizuális eszközei, 

meggyőzés, kommunikáció 

manipuláció. 

társadalmi és 

kulturális 

Reklám: rádióreklám, internetes reklám. A meggyőzés hangzó 

és meghatározottságai. 
komplex eszközei, meggyőzés, manipuláció. Természetismeret, 

A képi nyelvben és a verbalitásban rejlő meggyőzési 

lehetőségek, matematika: 

ezek kipróbálása. kommunikációs 

Megértés szöveggel és szöveg nélkül, a kontextus és a 

hagyomány 

képességeket 

fejlesztő 

szerepe, kulturális útjelzők. Hangzó szövegek és képi 

információk feladatok. 

megértése. Idegen nyelv: a nem 

A filmnyelv mint kommunikációs forma. nyelvi jelek és a 

A vizuális és a verbális kommunikáció kapcsolata. kontextus szerepe az 

 Kulcsfogalma

k/ fogalmak 
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A vizuális kommunikáció eszközei, a képek jelentése és idegen nyelvi 

olvashatósága. kommunikációban. 

A színek jelentése, színszimbolika a köznapokban és a  

művészetekben.  

Zene és kommunikáció, zenei nyelv, a nyelv zenéje. A zenei 

nyelv  

egyetemessége.  
 

Részvétel a hivatalos kommunikációban, a hivatalos 

kommunikáció aktuális műfajai: felelés, beszámoló, vizsga stb. 

Pályázatok. Állásinterjú. A hivatalos dialógus mint 

műfaj. Gyakorlatok, szerepjáték.  
Vizualitás, képi nyelv, filmnyelv, nemzeti kultúra, szubkultúra, 

célközönség, színszimbolika, dialógus, zenei nyelv, a nyelv 

zenéje, intonáció, beszédtempó, hivatalos kommunikáció. 
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Tematikai 
egység/ 

A nyelv és a nyelvtan rendszere 

Óraker
et: 

Fejlesztési cél 

10 

óra  

 A nyelvi jelekről és a nyelvi jelrendszerről az általános iskolában 

Előzetes tudás 

tanultak. A helyes beszéd és a helyesírás egyéni szintje. 

A  

legalapvetőbb nyelvtani ismeretek, a nyelvi elemek felismerése. 

 

Egyéni fejlesztési szükségletek felismerése, a helyes beszéd és a 

helyes 

 írás iránt kialakuló motiváció.  

A komplex 

A nyelvi jelekről és a nyelvi jelrendszerről tanultak felfrissítése, 
kiegészítése. A helyes beszéd és a jó helyesírás igényének 

felkeltése, 

műveltség- 

megerősítése. A nyelvtani ismeretek hasznosságáról való 

meggyőződés 

területhez 

kialakítása, megerősítése. Az általános iskolában tanult leíró 

nyelvtani 

kapcsolható ismeretek felfrissítése, az alapvető hiányosságok pótlása feladatok 

fejlesztési megoldása során. A szóelemek és a szófajok, valamint a szintagmák 

feladatok 

felismerésének fejlesztése, szókincsbővítés. A teljes mondatokban 

való 

 

fogalmazás igényének felkeltése. A helyesírás 

fejlesztése.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Kapcsolódási 

pontok 
A nyelv fogalma, nyelv és beszéd. Társadalomismeret, 
A beszéd jellemzői – az egyénre jellemző beszédmód. idegen nyelv, 

A jel, a jelzés, a jelrendszer fogalmának megismerése, illetve természetismeret, 

ismétlése. A jelek típusai (ikon, index, szimbólum). matematika: 

A nyelv mint jelrendszer, a nyelvi jelek típusai. helyesírás. 

A nyelvtan szerepe az egyén életében, tanulásának haszna. Idegen nyelv: a 

Játék a mondatokkal, nyelvi cselekvésekkel. 

nyelvek egyedisége 

és 

A nyelv szintjei, a leíró nyelvtan egységei (hangtan, morfématan, rokonsága. 

szótan, mondattan, szövegtan).  

Hang, fonéma, betű. A hangok jelölése írásban, a betű.  

Hangtörvények.   

A hangtörvényekből fakadó helyesírási szabályok felelevenítése,  

helyesírási feladatok egyéni szükségletek szerint. A hangok 

szerepe  

a beszédben. A hangok keletkezése, tiszta ejtés.  

A szófajok beszédbeli és mondatbeli szerepe. A szófajok  

felismerése, szavak csoportosítása.  

Morfémák, szóelemek, szóalakok. A toldalékok szerepe a szó- és 

a  

mondatalkotásban. Szóalkotó játékok.  

Szintagmák keresése és jelölése. A szókincs fejlesztése a 

határozós  
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és a jelzős szintagmákhoz kapcsolódva.  

A tulajdonnevek és az igekötős igék helyesírása.  

Általános helyesírási gyakorló feladatok az egyéni problémák  

feltárására és egyéni fejlesztésre. A helyesírás önálló 

fejlesztésének  

módjai, az önellenőrzés eszközei.  
Kulcsfogalma

k/ 
Nyelv, beszéd, beszédmód, jelrendszer, jeltípus, hang, betű, 

hasonulás, 

fogalmak összeolvadás, morféma, szóelem, szóalak, toldalék, szintagma. 
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Tematikai 
egység/ 

Mondat – szöveg – jelentés 

Óraker
et1 

Fejlesztési cél 8 óra  

Előzetes tudás Az előző félévben tanult nyelvtani ismeretek.  

A komplex 

A mondattani és a szövegtani ismeretek felidézése és bővítése 
gyakorlati feladatok során. A központozás mint helyesírási 

probléma 

műveltség- gyakorlása.  

területhez Az értő néma és hangos olvasás fejlesztése kreatív feladatokkal. A 

kapcsolható jelentéstani ismeretek fejlesztése, szerepük felismerése a művészi 

fejlesztési nyelvben és a hétköznapi kommunikációban. Szövegelrendezés. 

feladatok 

A szókincs bővítése, a fogalmazási készség fejlesztése. Ismerkedés 

az 

 egynyelvű szótárak használatával.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Kapcsolódási 

pontok 
A mondat fogalma, a mondat szerkesztettsége és modalitása. A Társadalomismeret, 
modalitás szerepe a közlő szándékának kifejezésében. Írásjelek. idegen nyelv, 

Az egyszerű és az összetett mondat felismerése, csoportosítása természetismeret, 

gyakorlati feladatok során. Az összetett mondat típusainak matematika: 

megkülönböztetése, összetett mondatok alkotása szerkezeti helyesírás. 

modellek alapján.  

Idegen nyelv: a A szöveg és a szövegkohézió. Szövegértési feladatok. A 

szövegelemzés lehetséges módszerei. A szövegkohézió nyelvi 

szófajok 

ismeretének 

elemei, lineáris kohézió (pl. névmások, toldalékok vizsgálata a szerepe a 

szófajokról és a morfémákról tanultak felidézésével). nyelvtanulásban; 

A szövegkohézió jelentésbeli elemei, globális kohézió (pl. a cím, 

a szövegértést segítő 

téma, a tétel- és kulcsmondatok, kulcsszavak; a bekezdések 

logikai technikák. 

viszonyának vizsgálata köznapi, irodalmi és saját szövegekben).  

Szövegfonetikai eszközök. Hangos olvasás, interpretálás, előadó-  

művészet. A fonetikai eszközökkel való tudatos bánásmód  

gyakorlása.   

A hangalak és a jelentés viszonya. Azonos alakú, egyjelentésű,  

többjelentésű, rokon értelmű, hangutánzó és hangfestő szavak  

felismerése, gyűjtése, csoportosítása.  

A rokon értelmű szavak szerepe a szóbeli és az írásbeli  

kommunikáció változatosságában, pontosságában és  

választékosságában. Szókincsbővítő feladatok.  

 
Egyszerű és összetett mondat; kijelentő, felszólító, felkiáltó, óhajtó 

és 

Kulcsfogalma

k/ 

kérdő mondat; kohézió, bekezdés, kulcsszó, kulcsmondat, fonetika, 

hangalak, jelentés, azonos alakú, egyjelentésű, többjelentésű, rokon 
fogalmak értelmű, hangutánzó és hangfestő szó, alakzat, ismétlés, fokozás, 

 

 túlzás.  
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Tematikai 

egység/ 

Fejlesztési cél 

Szövegértés, szövegalkotás I. 

A szövegek szerkezete 

Órake

ret 

10 óra 

Előzetes tudás 

Különböző szövegek folyamatos olvasása. Az olvasottak 

lényegének felismerése. Kérdések megfogalmazása az olvasott 

szöveggel kapcsolatban. Törekvés a gondolatok célhoz illeszkedő 

kifejezésére, írásban. 

A komplex 

műveltség-

területhez 

kapcsolható 

fejlesztési 

feladatok 

Különböző megjelenésű és műfajú szövegek átfogó megértése, a 

szöveg szó szerinti jelentésén túli üzenet értelmezése, a szövegből 

információk visszakeresése. A szöveg tartalmának összefoglalása, 

jegyzet és vázlat önálló készítése. Az olvasott szöveg tartalmával 

kapcsolatban saját vélemény megfogalmazása szóban és írásban. 

Szövegalkotás során a különböző mondatfajták használata. A 

helyesírás alapvető szabályainak ismerete. Szótárak (papíralapú és 

internetes) gyakorlott használata, saját szókincs fokozatos bővítése. A 

szövegek tagolása, főbb szerkezeti elemeinek ismerete. A 

forrásellenőrzés szempontjainak megismerése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási 

pontok 

A szöveg jellemzői, tartalmi és formai elemei. 

Különböző szövegek – különböző szándékok: szerzők, 

szövegalkotási célok, hogyan változik egy-egy szöveg a szándéktól 

függően. 

Különböző célok – különböző szövegműfajok (típusok, 

jellemzők) 

– olvasástechnika, olvasás és szövegértés, hangos és néma 

olvasás utáni értés. 

Szövegek tagolása, szerkezeti elemek, kapcsoló elemek. 

Az írásbeli és a szóbeli szövegalkotás eltérései, az eltérések 

okai, típusai. 

Szókincs bővítése, szótárak, kézikönyvek használata. 

Internetes szótárak, helyesírás-ellenőrző programok, 

szótárprogramok használata, internetes keresés, források 

ellenőrzésének kérdései. 

Rövid szóbeli szövegek leírása – írott szöveggé alakítása. 

OKÉ-tematika 

illeszkedő részei. 

Társadalomismeret

, idegen nyelv, 

természetismeret, 

matematika: 

szövegértést, 

szövegalkotást 

fejlesztő feladatok, 

hangos és néma 

olvasás gyakorlása. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Szöveg, szövegalkotási szándék és cél, szövegrész, kapcsolóelem, 

szótár, szó szerinti jelentés, üzenet. 

 

 

Tematikai 

egység/ 

Fejlesztési cél 

Szövegértés, szövegalkotás II. 

A történetalakítás eszközei 

Órake

ret 

9 óra 

Előzetes tudás 

Az olvasott szövegről saját vélemény megfogalmazása szóban és 

írásban. Különböző megjelenésű és műfajú szövegek megértése. 

Információk keresése a szövegben. A szöveg tartalmának 

összefoglalása, önálló jegyzet és vázlat készítése. 

A komplex 

műveltség-

területhez 

Történet létrehozása előre meghatározott szempontok alapján, a 

történet részeinek, felépítésének meghatározása. A történetek 

variálhatóságának megtapasztalása, kipróbálása. 



Reményhír Szakközépiskola, Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti 

Iskola 

OM:201689 

Pedagógiai Program, 2017 

 

106 

kapcsolható 

fejlesztési 

feladatok 

Meghatározott szempontok szerint kiselőadások, referátumok 

önálló elkészítése. Különböző beszédműfajok meghatározása és 

megkülönböztetése. Különböző beszéd/szövegműfajok jellemzőinek 

ismerete. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási 

pontok 

A történet fogalma, funkciója. 

Történetalakítás: a történet alapegységei, történetépítés. A 

történet variálhatósága, különböző műfajok. 

Saját történet létrehozása, szereplők, történetelemek 

kiválasztása, cselekménybonyolítás. 

A szöveg makroszerkezetének három egysége: bevezetés, 

tárgyalás, befejezés. 

Beszédműfajok/szövegműfajok. Elbeszélés, élménybeszámoló, 

felszólalás, hozzászólás, érvelés. 

Köznyelv, irodalmi nyelv, nyelvi norma, szleng, rétegnyelvek, 

csoportnyelvek. 

A kiselőadás, a referátum és a vázlat készítésének szabályai. 

Forrásmegjelölés, forrásellenőrzés. 

OKÉ-tematika 

illeszkedő részei. 

 

Társadalomismeret

, idegen nyelv, 

természetismeret, 

matematika: 

szövegértést, 

szövegalkotást 

fejlesztő feladatok, 

hangos és néma 

olvasás gyakorlása. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Történet, bevezetés, tárgyalás, befejezés, bekezdés, elbeszélés, 

élménybeszámoló, érvelés, rétegnyelv, nyelvi norma, referátum, 

kiselőadás. 

 

 

Tematikai 

egység/ 

Fejlesztési cél 

Irodalom – művészetek – média I. 

Művészeti ágak, műnemek, műfajok 

Órake

ret 

8 óra 

Előzetes tudás 

A rímes, ritmikus szöveg megkülönböztetése a prózától. Ismeretek 

Petőfi Sándor, Arany János, Gárdonyi Géza tanult műveiről, irodalmi 

alkotásokról való egyszerű saját szöveg alkotásának képessége. 

A komplex 

műveltség-

területhez 

kapcsolható 

fejlesztési 

feladatok 

A köznyelvi és irodalmi szöveg különbségeinek felismerése. 

Műnemek és műfajok felismerése. A magas és tömegkultúra 

különbségeinek felismerése. Az ízlés fogalmának megértése, a modern 

kommunikáció műfajainak megismerése. A művészeti ágak 

megkülönböztetése. A manipuláció működési mechanizmusának 

belátása, a fikció fogalmának megértése, az alternatív valóságok 

szerepének belátása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási 

pontok 

Irodalom:  

Az irodalmi és a köznyelvi szövegek eltérései, az irodalom mint 

nyelvhasználat: az irodalmi szöveg felhívó jellege. 

Az irodalom mágikus jellege. 

Az irodalom szerepváltozása, virtuális valóságok. 

Műnemek: epika, dráma, líra. 

Az egyes műnemek legjellemzőbb műfajai. 

Napló és blog mint irodalmi műfajok, illetve az internet műfajai. 

Levél, e-mail, sms, blog (eltérő nyelvezet, eltérő etikett). 

A Nyugat c. folyóirat.  

Internetes irodalmi lapok (Pl. Litera, Irodalmi Jelen, 

OKÉ-tematika 

illeszkedő részei. 

Társadalomismeret

: tömegkultúra, média. 

Idegen nyelv: 

egyszerűbb, rövid 

irodalmi művek eredeti 

nyelven való olvasása. 
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Spanyolnátha). 

Kortárs szerzők versei, szövegei. 

Groteszk, egyperces novellák. 

(Javasolt szerzők /művek, műrészletek/: Madách Imre, Arany 

János, Móricz Zsigmond, Mikszáth Kálmán, Krúdy Gyula, Ady 

Endre, József Attila, Karinthy Frigyes, Radnóti Miklós, Weöres 

Sándor, Ottlik Géza, Örkény István, Parti Nagy Lajos, Karafiáth 

Orsolya, Varró Dániel, Jónás Tamás, Szabó T. Anna.) 

Művészet/Média: 

A művészet fogalma, művészeti ágak. 

Ismerkedés a következő fogalmakkal: magas kultúra, 

tömegkultúra, kommersz, ízlés. 

Az írott sajtó műfajai. 

Fikció, manipuláció, hazugság, átverés, demagógia stb.  

Facebook, világháló, játékok, alternatív valóságok. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Irodalmi szöveg, köznyelvi szöveg, műnem, műfaj, magas kultúra, 

tömegkultúra, fikció, manipuláció, virtualitás, alternatív valóság, 

groteszk, ízlés. 

 

 

Tematikai 

egység/ 

Fejlesztési cél 

Irodalom – művészetek – média II. 

Az irodalom és a vizuális kultúra formanyelve és 

eszközei 

Órake

ret 

8 óra 

Előzetes tudás 

Az irodalmi és a köznyelvi szövegek közötti különbségek 

felismerése. Önálló szóbeli és írásbeli megnyilatkozások irodalmi 

művekről. Az alapvető műnemek és műfajok jellemzőinek ismerete. A 

népköltészet, műköltészet, mese, elbeszélés fogalmak ismerete. 

A komplex 

műveltség-

területhez 

kapcsolható 

fejlesztési 

feladatok 

Az irodalom kezdeteivel kapcsolatos alapvető ismeretek 

elsajátítása. 

A leggyakoribb alakzatok és szóképek felismerése. 

Néhány epikai műfaj, valamint az elbeszéléssel kapcsolatos 

fogalmak ismerete és alkalmazása.  

Művészfilmek és kommersz filmek közötti különbség felismerése. 

Filmes adaptációk (képregény, regény, remake) jellemzőinek 

megállapítása. 

Ismerkedés az irodalom határterületeivel. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási 

pontok 

Irodalom:  

Oralitás – az irodalom kezdetei, népmesék, monda, legenda. 

Műköltészet: eposzok, fabulák, anekdota, aforizma. 

Legfontosabb alakzatok és szóképek (pl. versszak, rím, 

alliteráció, ismétlés, felsorolás, fokozás, ellentét, metafora, 

megszemélyesítés, szimbólum). 

Dalszövegek, kortárs költészet (pl. rap-szövegek, Lovasi 

András, Kiss Tibor, Parti Nagy Lajos, Kukorelly Endre, Marno 

János). 

Novella, regény (pl. Mikszáth Kálmán, Móricz Zsigmond, F. 

Kafka, B. Hrabal). 

Az elbeszélő szerepe és típusai. 

OKÉ-tematika 

illeszkedő részei. 

 

Társadalomismeret

: társadalmi környezet, 

szubkultúrák. 

 

Idegen nyelv: 

egyszerű irodalmi 

szövegek és falfirkák 

idegen nyelven, az 

idegen nyelvű filmek 
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Cselekménybonyolítás, jellemábrázolás. 

Korrajz, társadalmi kontextus, szubkultúrák megjelenése a 

szövegben. Hagyomány, kánon, történetiség. 

Színhely, időkezelés, beszédmód, valóság és fikció. 

Művészet/Média: 

Graffiti az őskorban és az ókorban (pl. barlangrajzok, pompeji 

falfeliratok, egyiptomi sírok). Graffiti ma: művészet vagy kulturális 

környezetszennyezés.  

A képregény mint műfaj, híres képregények. Képregények 

filmes adaptációi (pl. Superman, Batman, Pókember, Sin City, 

Amerika kapitány, Asterix stb.). 

A képregény mint művészet (pl. R. Lichtenstein). 

Művészfilm, kommerszfilmek, reklámfilmek, plakátok. 

Filmes gegek, átverés, képi humor, rajzfilm, némafilm (pl. 

Chaplin, Stan és Pan, Buster Keaton). 

Film és irodalom kapcsolata – adaptáció vagy új műalkotás, 

remake-ek. 

megértése a képi nyelv 

elemeinek 

felismerésével. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Népköltészet, műköltészet, alakzat, szókép, epika, novella, regény, 

cselekmény, korrajz, hagyomány, szubkultúra, graffiti, képregény, 

művészfilm, közönségfilm, adaptáció. 

 

A fejlesztés várt eredményei a 9. évfolyam végén:  
 
 Az egyes tanulók önmagukhoz viszonyítva a korábbinál tudatosabban és 

sikeresebben kommunikálnak. Ismerik a kommunikáció összetevőit, tudnak 

olvasni a nonverbális jelekből. Igyekeznek alkalmazkodni a helyzetnek 

megfelelő kommunikációs normákhoz.

 A tanulók ismerik a kommunikáció fajtáit, meg tudják különböztetni a hírt és 

a véleményt. Online kommunikációjuk tudatos, ismerik az internetes 

kommunikáció veszélyeit és illemtanát.


 A tanulók a pedagógus segítségével felismerik egyéni fejlesztési 

szükségleteiket, kialakul a helyes beszéd és a helyes írás iránti motiváció, 

fejlődik az önellenőrzés, az önálló tanulás képessége. A tanulók 

rendelkeznek a legalapvetőbb nyelvtani ismeretekkel, felismerik a nyelvi 

elemeket.

 A tanulók kissé biztosabb leíró nyelvtani ismeretekkel rendelkeznek, ezeket 

képesek gyakorlati feladatok során alkalmazni. Törekszenek arra, hogy 

szóban és írásban is teljes mondatokban fogalmazzanak, és törekszenek arra, 

hogy kevés helyesírási hibát ejtsenek.

 A tanulók hangosan és némán is értőn olvasnak. Az olvasott szöveg 

tartalmával kapcsolatban saját véleményt fogalmaznak meg szóban és 

írásban. Képesek a szövegben információkat keresni. Képesek különböző 

típusú szövegek tartalmának összefoglalására, jegyzet és vázlat önálló 

készítésére. Önállóan használják a hagyományos és az internetes szótárakat. 

Ismerik a forráskritika alapvető szempontjait. Ismerik a netikett alapvető 

szabályait és ezek alkalmazását. Képesek az irodalmi és köznyelvi szövegek 

közötti különbségek felismerésére. Képesek önálló szóbeli és írásbeli 

megnyilatkozásokra irodalmi művekről.
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 A tanulók ismeretei bővülnek a képi, hangzó és a komplex eszközöket 

használó kommunikáció, különösen a reklámok és a filmek terén. 

Felismerik a durva manipulációt. Képessé válnak néhány filmnyelvi 

eszköz felismerésére és alkalmazására.

 A tanulók felismerik az egyszerű szövegek témáját, kulcsszavait, meg tudják 

határozni a bekezdések témáját és ezek kapcsolatát. Fejlődik írásjel-

használatuk és olvasási készségük.

 A tanulók gyakorlatot szereznek a vizuális, a hangzó és a komplex 

információk megértésében. Elmélyül a színek jelentéséről szerzett tudásuk. 

Képesek stílusváltásra hivatalos helyzetben.

 Felismernek néhány jelentéstani elemet a művészi nyelvben, és képesek rokon 

értelmű szavakkal változatosabbá tenni mondanivalójukat. Képesek szóban és 

írásban logikusan elmesélni egy történetet. Tudnak legalább egy nyelvi szótárt 

használni.

 Képesek néma olvasással szövegek megértésére és felidézésére. Képesek történet 

írására előre meghatározott szempontrendszer segítségével. Tudnak vázlatot 

készíteni megadott szempontrendszer alapján. Felismerik a helyesírási 

alapelveket, és helyesen alkalmazzák őket. Képesek néhány alakzat és szókép 

felismerésére. Ismernek néhány epikai műfajt, ismerik és alkalmazzák az 

elbeszéléssel kapcsolatos fogalmakat.


10. évfolyam: 1 óra/hét, összesen 36 óra 

 

A Kommunikáció – magyar nyelv és irodalom tanterv a 10. évfolyamon már 

alapvetően a pályaorientációra, a mindennapi életben való eligazodásra készít fel, a 

kulcskompetenciák fejlesztését is ennek rendeli alá. Továbbra is szerepe van az 

alapvető kulcskompetenciák fejlesztésében is. A Natban megfogalmazott nevelési 

célok közül elsőrendű a szerepe a felelősségvállalásnak, a demokrácia iránti 

elkötelezettségnek, a tudatos állampolgári létnek, a pályaorientációnak. A tanulókat fel 

kell készíteni a vizsgaszituációkra, a pályaválasztásra, az önálló, tudatos 

kommunikációra, a kulturált nyelvhasználatra, a mindennapi életben gyakran 

felmerülő szövegtípusok megértésére. 

 

A 10. évfolyam legfontosabb céljai:  
 fejlődjön a tanulók tanulási technikája, alakítsanak ki pozitív viszonyt a 

jövőbeli tanulás különböző módozataihoz;  
 értsék meg az egész életen át tartó tanulásra való képesség és motiváció 

fontosságát;  
 kommunikációjuk során nem kortársi helyzetben kerüljék a szlenget és a 

vulgarizmust;  
 legyenek képesek folyamatosan és meggyőzően felolvasni érvelő szövegeket; 

 készüljenek fel a különböző vizsgahelyzetekre; 

 legyenek képesek önálló, néma, értő olvasásra, meghatározott szempontok 

alapján különböző műfajú szövegek írására; 

 tudjanak rövid, elmondásra vagy felolvasásra szánt és arra alkalmas, különböző 
műfajú szövegeket írni; 

 legyenek képesek különböző műfajú szövegek önálló írására előre megadott 
szempontok önálló alkalmazásával; 

 ismerjék a lényegkiemelés eszközeit; 
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 használják tudatosan a digitális eszközöket, legyenek tisztában a világháló 
használatának etikai szabályaival és az internet használatának veszélyeivel. 



Reményhír Szakközépiskola, Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola 

OM:201689 

Pedagógiai Program, 2017 

 

111 

 
    

Tematikai 
egység/ 

A sikeres kommunikáció – nyelvi és 
kommunikációs  

Órake
ret 

Fejlesztési cél repertoár a gyakorlatban  9 óra 

 Jártasság az írásbeli és szóbeli véleményalkotásban.  

Előzetes tudás 

Tömegkommunikációs ismeretek. Tény és vélemény  

megkülönböztetése.  

 

Véleményformálás szóban és írásban. Az önértékelés és a 

társértékelés 

 szerepének ismerete a tanulás sikerességében.  

 A tanulási technikák, az önértékelés és a társértékelés fejlesztése. A 

A komplex 

formális és az informális tanulási lehetőségek közötti tájékozódás. 

Írásbeli és szóbeli véleményformálás művészeti alkotásokról. Az 

műveltség- 

udvarias társalgás gyakorlása, a vulgarizmus csökkentése, 

elutasítása. 

területhez 

Az érvelési technika, a vitakészség gyakorlati 

fejlesztése.  

kapcsolható A tanulók és mások által írott szövegek meggyőző előadásának 

fejlesztési 

gyakorlása és e képesség, valamint a rögtönzés 

fejlesztése.  

feladatok Felkészítés a vizsgahelyzetekre.  

 

Az egész életen át tartó tanulásra való képesség és 

motiváció  

 fejlesztése.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási 

pontok 
Személyes erősségek és gyengeségek megfogalmazása, 

megerősítés OKÉ-tematika 
és segítő bírálat a társaknak. A művészeti ágakhoz való viszony illeszkedő részei. 

beépítése az önértékelésbe. 

Társadalomismeret: Formális és informális tanulás, tehetség, kreativitás. 

A családi viszonyok és a társalgási stílus történeti változásai. kommunikáció 

Disputa: érvelő szövegek alkotása szóban. A disputa 

szabályainak 

társadalmi és 

kulturális 

megismerése, egyszerűsített játék. meghatározottságai, 

Tömegkommunikáció, televízió, internet. A média vélemény- és 

tömegkommunikáci

ó, 

ízlésformáló 

szerepe.  média, film. 
Pénz és tömegkommunikáció (pl. reklám, show, klip). 

Állásfoglalás 
Természetismeret, az életstílusok, szerepminták körében, értékválasztás. 

Társalgási stílus különböző beszédpartnerek esetén. Udvarias matematika: 

társalgás. A vulgarizmus kerülése. kommunikációs 

Kulturált nyelvi megoldások kényes témák megbeszélésére. 

képességeket 

fejlesztő 

Különböző stílusrétegek műfaji sajátosságainak megfelelően írt gyakorlatok. 

saját és kész szövegek felolvasása, előadása, illetve rögtönzése. Idegen nyelv: 

udvarias Kulturált véleményalkotás, önértékelés, egymás munkájának és 

teljesítményének értékelése indoklással, fejlesztési tanácsokkal. társalgás, 
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Érvelő műfajok és szövegek, a meggyőzés szolgálatában. A 

vizsga, 

véleménynyilvánítás

. 

mint a meggyőzés színtere.  

Kulcsfogalma

k/ 

Formális és informális tanulás, egész életen át tartó tanulás; disputa, 

érvelés, érv, cáfolat, tételmondat; vulgarizmus, előadói stílus, 
fogalmak 

testbeszéd, arcjáték, hangerő, hanglejtés, értékválasztás, érvelés.  
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Tematikai 

egység/ 

Fejlesztési cél 

Nyelv és társadalom – nyelvi rétegek, stílusrétegek 

Órake

ret9 óra  

Előzetes tudás Az eddig szerzett stilisztikai ismeretek. 

A komplex 

műveltség-

területhez 

kapcsolható 

fejlesztési 

feladatok 

A stílusrétegek megkülönböztetése. Jártasság kialakítása a 

szépirodalmi művek néhány stílusjegyének felismerésében. 

Fejlődés a társalgási stílus gyakorlásában a vulgarizmus negatív 

voltának tudatosítása. 

A szövegalkotási, felolvasási és előadási jártasság fejlesztése. 

Az alapvető nyelvtörténeti ismeretek felelevenítése és bővítése; a 

szinkron nyelvváltozatok közötti tájékozódási képesség megalapozása. 

A tanuló számára fontos nevek eredetének, jelentésének 

megismerése.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási 

pontok 

A jeltermészet jelentősége a nyelvben. A jelek típusai (ikon, 

index, szimbólum). A nyelvtan szerepe az egyén életében, 

tanulásának haszna. Játék a mondatokkal, nyelvi cselekvésekkel.  

A szóbeliség és az írásbeliség stílusjegyei a magánéleti és a 

félhivatalos, publicisztikai helyzetekben. 

A tárgyalt művekről szóló rövid kritikák, blogbejegyzések 

koherenciájának elemzése.  

Ismerkedés a publicisztikai, az előadói (szónoki) és a 

tudományos (népszerű tudományos, ismeretterjesztő) stílus 

jegyeivel szövegek alapján. A különböző stílusrétegekbe tartozó 

szövegek felismerése. 

Nyelvtörténeti ismeretek, a magyar nyelv eredete, a szókincs 

történeti rétegei néhány szöveg vizsgálatával. 

Nyelvújítás, a technika és a globalizáció szerepe a nyelv 

változásában. Szógyűjtés a technikával, a divattal és a zenével 

kapcsolatban – köznyelvivé vált idegen és új szavak. 

Ismerkedés az utónévkönyvvel, a nevek eredetével és 

jelentésével. 

Nyelvváltozatok, nyelvjárások. Egy-egy a tanulók által ismert 

vidék nyelvjárásainak jellegzetességei. Tájszavak.  

Nyelvváltozatok, ifjúsági és diáknyelv. Szleng és argó. 

Szlengszótárak. A határon túli nyelvhasználat egy-két változata: 

kétnyelvűség, kevertnyelvűség, kettős nyelvűség. 

Társadalomismeret

, idegen nyelv, 

természetismeret, 

matematika: 

helyesírás. 

Idegen nyelv: a 

globalizáció 

következtében 

nemzetközivé vált 

szavak, néhány 

diáknyelvi és szleng 

elem idegen nyelven. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Koherencia, publicisztika, stílusárnyalat, társalgási stílus, művelt 

köznyelv, szleng, argó, nyelvtörténet, finnugor nyelvcsalád, 

nyelvváltozat, nyelvjárás, tájszó. 

 

 

Tematikai 

egység/ 

Fejlesztési cél 

Szövegértés, szövegalkotás – retorikai gyakorlatok 

Órake

ret 

9 óra 

Előzetes tudás 
Önálló, néma, értő olvasás, meghatározott szempontrendszer 

alapján különböző műfajú szövegek írása, vázlatírás. 

A komplex Különböző műfajú szövegek önálló írása, előre megadott 
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műveltség-

területhez 

kapcsolható 

fejlesztési 

feladatok 

szempontrendszer önálló alkalmazása, a lényegkiemelés eszközeinek 

alkalmazása. 

Képes instrukciók szöveggé formálása, illetve szöveges 

információk képpé alakítása. 

Egyszerűbb retorikai feladatok megoldása, retorikai szövegek 

önálló alkalmazása. 

Mindennapi szövegtípusok (önéletrajz, névjegy, álláshirdetés, 

kérvények stb.) megértése és önálló létrehozása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási 

pontok 

Álláshirdetések elemzése és alkotása személyes tényezők 

figyelembe vételével, önismeret. 

Lényegkiemelés különböző műfajú, családi témájú szövegekben 

(pl. újságcikk, blogbejegyzés). 

Érvelő szövegek vizsgálata és alkotása. 

Képes instrukciók szöveggé formálása v. szöveges instrukciók 

alapján egyszerű képek alkotása (összeszerelés, folyamatábra stb.). 

Írásbeli ítéletalkotás, kritika, értékelő szöveg írása.  

Nézőpontváltás a szövegben. 

Egyedi névjegy tervezése, megalkotása.  

Retorikai feladat, ünnepi beszéd alkotása (pl. ballagásra, 

születésnapra, esküvőre, eljegyzésre, keresztelőre). 

A retorika nyelven kívüli eszközei. 

Retorikai feladat, beszéd alkotása tetszőleges témában. 

Érvelő szövegek olvasása és alkotása. 

Vers- vagy prózaírás sablon segítségével. 

Alapvető stilisztikai ismeretek rendszerezése, gyakorlati 

alkalmazása szövegalkotás során. 

OKÉ-tematika 

illeszkedő részei. 

Társadalomismeret

, idegen nyelv, 

természetismeret, 

matematika: 

szövegértést, 

szövegalkotást 

fejlesztő feladatok, 

hangos és néma 

olvasás gyakorlása. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Lényegkiemelés, érvelés, ítéletalkotás, kritika, nézőpontváltás. 

 

 

Tematikai 

egység/ 

Fejlesztési cél 

Irodalom – művészetek – média 

Műalkotások befogadása 

Órake

ret 

9 óra 

Előzetes tudás 
Műnemek és a hozzájuk kapcsolódó legfontosabb műfajok 

ismerete, szempontok szerinti véleményalkotás irodalmi művekről. 

A komplex 

műveltség-

területhez 

kapcsolható 

fejlesztési 

feladatok 

Irodalmi művekről, filmekről való véleményalkotás önálló 

kifejtése. 

Művészeti irányzatok közötti különbségek felismerése. 

Műalkotások megértésével, értelmezésével, befogadásával 

kapcsolatos legfontosabb ismeretek elsajátítása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási 

pontok 

Irodalom: 

Különböző műnemű és műfajú irodalmi művekről közös 

beszélgetés és elemzés tematikus bontásban.  

(Javasolt szerzők: Ady Endre, József Attila, Áprily Lajos, 

Radnóti Miklós, Kányádi Sándor, Dsida Jenő, Tamási Áron, Márai 

OKÉ-tematika 

illeszkedő részei. 

 

Társadalomismeret

: kisebbségi lét, 
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Sándor, Szilágyi Domokos, Esterházy Péter, Kovács András Ferenc 

műveiből részletek, Katona József, W. Shakespeare, E. Ionesco 

drámáiból részletek.) 

Önéletrajz, életrajz, útirajz az irodalomban. 

A krimi, sci-fi, kalandregény jellemzői, témái. 

Képversek, hangköltemények. 

Művészet/média: 

Legfontosabb avantgárd irányzatok jellemzői (pl. 

expresszionizmus, futurizmus, dadaizmus, szürrealizmus, kubizmus, 

konstruktivizmus).  

Művészeti ágak, műfajok, kifejezőeszközök, üzenet, hangulat.  

Műalkotás és műkedvelés, hobbi, giccs. 

Művészfilm és közönségfilm. Műalkotások (vers, zene, film, 

tánc stb.) befogadása és kommentálása, a befogadó szerepe a 

művek értelmezésekor.  

határon túli 

magyarság. 

 

Idegen nyelv: 

idegen nyelvű filmek 

felirattal vagy anélkül, 

képi nyelv, falfirkák. 

 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Avantgárd irányzatok, műkedvelés, hobbi, giccs, befogadó, 

műértelmezés. 

 

 

A fejlesztés várt eredményei a 10. évfolyam végén 

 
 Fejlődnek a tanulók tanulási technikái, a tanulók felismerik az egész életen át 

tartó tanulás szükségességét.

 Ismerik a hétköznapokban használatos dokumentumok típusait, azok kitöltésének 

módját, eligazodnak a hivatalos ügyekben használatos formanyomtatványok 

között, kitöltésükben alapszintű jártasságot szereznek.

 Többségük legalább nem kortársi beszédhelyzetben kerüli a szlenget és 

a vulgarizmust.

 A tanulók képesek folyamatosan és meggyőzően felolvasni érvelő szövegeket. 

Felkészültek a vizsgahelyzetek kommunikációs szempontú kezelésére.


 Rendelkeznek alapvető nyelvtörténeti ismeretekkel, tudják, hogy egy időben 

is többféle nyelvváltozat létezik.

 Képesek önálló, néma, értő olvasásra, meghatározott szempontrendszer 

alapján különböző műfajú szövegek írására, vázlatírásra.

 Tudnak rövid elmondásra vagy felolvasásra szánt és arra alkalmas szövegeket írni.


 Képesek különböző műfajú szövegek írására, előre megadott 

szempontrendszer alkalmazásával, ismerik a lényegkiemelés eszközeit.

 Képesek a retorika alapvető eszközeit alkalmazni érvelő szövegek szóbeli előadásakor.


 Tisztában vannak a média vélemény- és ízlésformáló szerepével, felismerik 

a manipuláció eszközeit.

 Kulturáltabban mondanak véleményt a műalkotásokról nemtetszés esetén is, 

képesek véleményüket egy-két érvvel alátámasztani.

 Felismerik a művészeti irányzatok közötti különbségeket. Felismerik a 

képszerűség néhány stíluseszközét és a szépirodalmi stílus néhány jellegzetességét 

szépirodalmi művekben.
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Idegen nyelv (Angol/Német) 

 
A szakközépiskolai program keretében a 9–11. évfolyamban minden tanuló számára 

kötelező egy idegen nyelv tanulása, a mi intézményünkben e két idegen nyelv az angol és a 
német. A hatékonyság szempontjából célszerű azt a nyelvet választani, amellyel az 
ismerkedést a tanuló az általános iskolában elkezdte. 

Az idegen nyelv műveltségterület kerettantervének középpontjában a tanuló áll, illetve 

az a törekvés, hogy a tanuló a szakközépiskolai idegennyelv-tanulás során olyan 

kompetenciák birtokába jusson, melyek képessé teszik őt az idegen nyelvi kommunikációra, 

valamint arra, hogy megfelelő motiváció esetén a kötelező nyelvtanulás időszakát követően 

önállóan is tovább tudja ápolni és fejleszteni idegennyelv-tudását. A használható nyelvtudás a 

tanuló számára nemcsak azt jelenti, hogy jobb esélyekkel indul a munkaerőpiacon, hanem 

egyben kulcsot is ad a kezébe más népek, más kultúrák s ezáltal önmaga, saját népe és 

kultúrája alaposabb megismeréséhez, jobb megértéséhez. 

A szakközépiskolába bekerülő tanulók tanulási nehézségekkel küzdenek, sokuk küzd 

az alapkészségekhez kapcsolódó problémákkal (írási, olvasási és számolási nehézségekkel). A 

legtöbbjük hátrányos szociális helyzetű, és meglehetősen motiválatlan a tanulást illetően. 

Ezért a szakközépiskolai nyelvoktatásnak biztosítani kell az idegen nyelvi felzárkóztatás 

lehetőségét, a differenciált, szükség szerint az egyéni tanulás rendszerét. 

Fejleszteni szükséges a tanulók négy nyelvi alapkészségét, elsősorban a beszédértés és 

a beszédkészség területén, illetve ezekkel szoros összefüggésben és állandó kölcsönhatásban a 

tanulók stratégiai, szociális és személyes kompetenciáit. 

A kerettanterv tartalmazza a 9–11. évfolyamok idegennyelv-oktatásának fejlesztési 

céljait. A célokból kiindulva meghatározza a fejlesztési feladatokat, az azokhoz szükséges 

előzetes tudást, a követelményeket/tartalmakat, kulcsfogalmakat és a fejlesztés várt 

eredményeit az évfolyamok végén. A kitűzött célok megvalósításához a vonatkozó 

rendelkezéseknek megfelelően a program évi 36-36-34 tanítási héttel és 72-72-68 tanórával 

számol (heti 2 kötelező tanóra).  
A szakközépiskolában folyó idegennyelv-oktatás célja, hogy a tanulók a 11. évfolyam 

befejezésekor elérjék a Közös Európai Referenciakeretben meghatározott A1 minimumszintet 

a négy alapkészségben, elmozduljanak az A2 alapszint irányába, és a beszédértés és 

beszédkészség terén elérjék az A2 szintet. Optimális esetben a tanulók elérhetik az A2 szintet 

mind a négy alapkészségben.  
A1 szinten (minimumszint) a diák megérti és használja a gyakoribb mindennapi 

kifejezéseket és a nagyon alapvető fordulatokat, amelyeknek célja a mindennapi szükségletek 

konkrét kielégítése. Be tud mutatkozni és be tud mutatni másokat, meg tud válaszolni és fel 

tud tenni olyan kérdéseket, amelyek személyes jellegűek (pl. hogy hol lakik), amelyek olyan 

emberekre vonatkoznak, akiket ismer, vagy olyan dolgokra, amelyekkel rendelkeznek. Képes 

nagyon egyszerű interakcióra, amennyiben a másik személy lassan és világosan beszél és 

segítőkész.  
Beszédértés: képes önmagára, családjára és közvetlen környezetére vonatkozó ismerős 

szavakat és nagyon egyszerű mondatokat megérteni, ha lassan és érthetően mondják azokat. 

Képes megérteni ismerős kifejezéseket és egyszerű mondatokat, melyek a mindennapi élet 

konkrét szükségleteivel kapcsolatosak, ha lassan és érthetően beszélnek hozzá, és a 

legfontosabb információkat többször elismétlik. Képes ismerős témakörökön belül lassan és 

érthetően elmondott rövid szövegek lényegét megérteni, ha sok bennük az 

internacionalizmus, és van ideje feldolgozni a hallottakat. Képes megérteni neveket, 

számokat, árakat és időpontokat, ha lassan és érthetően beszélnek hozzá. 
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Olvasásértés: képes egyszerű és jól strukturált szövegekben, melyek a mindennapok 

konkrét szükségleteivel kapcsolatosak, egyes szavakat és nagyon egyszerű mondatokat 

megérteni. Képes arra, hogy a sok internacionalizmust tartalmazó és/vagy képekkel illusztrált 

információközlő szövegek témáját azonosítsa, és a lényegi információkat megértse. Ismerős 

kontextusban képes megérteni neveket, számokat, árakat és időpontokat, valamint egyes 

szavakat és nagyon egyszerű kifejezéseket. 

Beszédkészség: képes arra, hogy konkrét, ismerős helyzetekben egyszerű szavakkal, 

hétköznapi szófordulatokkal és nagyon egyszerű nyelvtani szerkezetekkel alapvető 

információkat adjon önmagáról és közvetlen környezetéről. Képes ismerős, hétköznapi 

helyzetekben röviden és jól begyakorolt fordulatok segítségével közléseket megfogalmazni 

úgy, hogy beszéd közben időnként esetleg hosszabb szüneteket tart, szavak után kutat az 

emlékezetében, küzd a nehéz szavak kiejtésével, és mondandóját olykor újrafogalmazza. 

Képes arra, hogy szavakat és szócsoportokat egyszerű kötőszavakkal, mint pl. „és”, „vagy”, 

„mert”, összekössön. Képes az abc hangjait és egy adott mennyiségű szót és kifejezést úgy 

kiejteni, hogy beszédét nagyobb erőfeszítés nélkül meg lehet érteni. Közléseiben nagyjából 

megfelelően alkalmazza a szó- és mondathangsúlyt. 

Íráskészség: képes a személyére és az egészen mindennapi, ismerős dolgokra vonatkozó 

adatokat röviden és egyszerűen írásban megfogalmazni. Képes szótár segítségével 

mindennapi, ismerős témákhoz kapcsolódó feljegyzéseket készíteni. Képes számára ismerős 

szavakat és gyakran használt fordulatokat nagyjából helyesen leírni. Képes arra, hogy 

szavakat és szócsoportokat egyszerű kötőszavakkal, mint pl. „és”, „vagy”, „mert” 

összekössön. 

Szóbeli interakció: képes egyszerű módon kommunikálni, ha beszédpartnere lassan és 

érthetően beszél, továbbá hajlandó arra, hogy mondanivalóját szükség esetén többször, 

többféleképpen elismételje, és segítséget nyújtson a válaszadásban. Képes arra, hogy egyszerű 

beszélgetést kezdeményezzen, s ennek során érti és alkalmazza a köszönés, búcsúzkodás és az 

alapvető udvariassági formák legegyszerűbb változatait. Képes néhány egyszerű, jól 

begyakorolt kifejezéssel és mondattal megoldani olyan ismerős helyzeteket, melyek 

mindennapi, konkrét szükségleteihez kapcsolódnak. Képes jól ismert helyzetekben egyszerű 

szavak, kifejezések és nyelvtani szerkezetek segítségével megválaszolni a közvetlenül hozzá 

intézett kérdéseket, és képes arra, hogy ő maga is feltegyen egyszerű kérdéseket. Képes rövid 

beszélgetésben előre begyakorolt fordulatok segítségével kommunikálni, még ha gyakran 

meg is akad, és keresi a szavakat. Képes arra, hogy beszédpartnere mondanivalóját a 

mondathangsúly alapján kijelentésként, kérdésként vagy felszólításként értelmezze. Képes 

beszédében a mondathangsúlyt úgy alkalmazni, hogy mondanivalójában többnyire világosan 

elkülönüljön a kijelentés, a kérdés és a felszólítás. Kiejtése legalább annyira érthető, hogy 

beszélgetőpartnere többnyire követni tudja, amit mond. 

Írásbeli interakció: képes arra, hogy ismerős témakörökben szótár segítségével egyszerű, 

rövid közléseket megfogalmazzon, miközben a tanult egyszerű nyelvtani szerkezetek 

használatában még bizonytalanságokat mutat. Képes arra, hogy személyes kapcsolatai 

ápolására rövid, egyszerű szövegeket alkosson (pl. üdvözlőkártya, levelezőlap, e-mail).  
A2 szinten (alapszint) a tanuló megért olyan mondatokat és gyakrabban használt  

kifejezéseket, amelyek az őt közvetlenül érintő területekhez kapcsolódnak (pl. nagyon 

alapvető személyes és családdal kapcsolatos információk, vásárlás, helyismeret, állás). Az 

egyszerű és rutinszerű nyelvi helyzetekben tud kommunikálni úgy, hogy egyszerű és direkt 

módon információkat cserél családi vagy mindennapi dolgokról. Le tudja írni nagyon 

egyszerű formában a viszonyulását valamihez, a közvetlen környezetében és olyan 

területeken, amelyek a legalapvetőbb szükségleteket érintik.  



Reményhír Szakközépiskola, Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola 

OM:201689 

Pedagógiai Program, 2017 

 

118 

Beszédértés: képes arra, hogy a mindennapi élet területén egyszerű mondatokat, gyakran 

használt szófordulatokat, szavakat megértsen. Képes arra, hogy felismerje a lassan és 

érthetően, valamint irodalmi német nyelven elhangzó és ismerős dolgokról szóló szövegek 

témáját. Képes ismerős témakörökön belül érthetően elmondott rövid szövegek lényegét 

megérteni, ha sok bennük az internacionalizmus, és van ideje feldolgozni a hallottakat. Képes 

egyszerű, rövid, mindennapokkal kapcsolatos szövegek témáját meghatározni, valamint a 

szövegekből egyszerű, személyes szükségletei szempontjából fontos információkat kiszűrni. 

Olvasásértés: képes egyszerű és jól strukturált, a mindennapi élettel összefüggő szövegek 

lényegét megérteni. Képes ismerős témakörökben egyszerű és formalizált szövegeket 

megérteni, ha azok nagyrészt gyakran előforduló szavakat és fordulatokat és/vagy 

internacionalizmusokat tartalmaznak. Képes arra, hogy hosszabb szövegekből kiszűrje és 

megértse a számára fontos információt. 

Beszédkészség: képes arra, hogy mindennapi helyzetekben egyszerű nyelvi eszközökkel 

kifejezze magát, miközben azonban még gyakran megakad, és szavak után kutat. Képes arra, 

hogy egyszerű szavakkal és esetenként rövid mondatokkal megközelítően korrekt közléseket 

fogalmazzon meg közvetlen környezetével (pl. emberek, helyek és helyszínek, munkahelyi 

vagy iskolai tapasztalatok) kapcsolatosan. Képes csekély szókincs és egyszerű nyelvtani 

szerkezetek segítségével ismerős témákról, személyes érdeklődési körében közléseket 

megfogalmazni. Közléseiben többnyire világosan ki tudja fejezni szándékát. Képes egy 

esemény lefolyásáról megfelelő kötőszavak segítségével („először”, „aztán”, „azután”, 

„később”, végül”) időbeli sorrendben beszámolni. Képes arra, hogy szavakat és egyszerű 

mondatokat kötőszavakkal (pl. „és”, „de”, „mert”) összekössön. Képes mondatait helyesen 

hangsúlyozni és hosszabb közléseit megfelelően tagolni. Kiejtése többnyire nem nehezíti az 

értést, bár idegen akcentusa feltűnő. 

Íráskészség: képes arra, hogy egyszerű kifejezésekkel és rövid mondatokkal nagyjából 

hibátlan közléseket fogalmazzon meg közvetlen környezetével kapcsolatban (pl. emberek, 

helyek és helyszínek, munkahelyi vagy iskolai tapasztalatok). Képes arra, hogy csekély 

szókinccsel és néhány egyszerű nyelvtani szerkezettel egyszerű formában nyilatkozzon 

ismerős témákról, őt magát személyesen érintő kérdésekről. Képes egy esemény lefolyásáról 

megfelelő kötőszavak segítségével („először”, „aztán”, „utána”, „később”, „végül”) időbeli 

sorrendben beszámolni. Képes arra, hogy egyszerű mondatokat fogalmazzon meg, és ezeket 

egyszerű kötőszavakkal (pl. „és”, „de”, „mert”) összekösse. Képes néhány fontos helyesírási 

szabály megközelítően helyes alkalmazására. 

Szóbeli interakció: képes ismerős témákról egyszerű módon kommunikálni, ha 

beszélgetőpartnere irodalmi német nyelven szól hozzá, és hajlandó arra, hogy kérésre 

bizonyos dolgokat megismételjen vagy átfogalmazzon. Képes arra, hogy a mindennapi élet 

konkrét szükségleteihez kapcsolódó helyzetekben rövid, egyszerű kifejezésekkel, 

mondatokkal kommunikáljon, miközben a kevésbé ismerős helyzeteket még nem mindig 

tudja megoldani, és esetenként félreértésekbe bonyolódik. Képes arra, hogy megoldjon 

ismerős, egyszerű és rutinszerű nyelvi helyzeteket, de közléseit rövidre fogja. Képes arra, 

hogy ismerős helyzetekben egyszerű nyelvi eszközökkel kommunikáljon. Képes arra, hogy 

ismerős témakörben folyó beszélgetések során, ha azok lassan és érthetően zajlanak, kövesse 

a beszélgetések fonalát, kérdéseket tegyen fel, illetve kérdésekre válaszoljon. Képes arra, 

hogy nem értés esetén megkérje beszélgetőpartnerét, ismételje meg a mondottakat, vagy 

betűzzön bizonyos szavakat, és kérésre ő maga is képes ezt megtenni. Képes beszédében a 

mondathangsúlyt úgy alkalmazni, hogy mondanivalójában világosan elkülönüljön a 

kijelentés, a kérdés és a felszólítás. Kiejtése többnyire nem zavarja közlései megértését. 

Írásbeli interakció: képes jól ismert helyzetekben megfelelő szókinccsel rövid, egyszerű 

közléseket fogalmazni, melyekben sok a formalizált elem, visszatérő szófordulat. Képes 

rövid, személyes jellegű szövegekben, melyek egyszerű formában eseményekre és 
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kívánságokra vonatkoznak, a közléseket megérteni, és azokra egyszerű nyelvi eszközökkel 

reagálni. Képes gyakran használt szavak esetében alkalmazni a legfontosabb helyesírási 

szabályokat, s így a helytelen írásmódból adódó félreértéseket elkerülni. 
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9. évfolyam: 2 óra/hét, összesen 72 óra 
 
   

Tematikai 
egység/ 

A nyelvtanulás célja 

Óraker
et 

Fejlesztési cél 2  

Előzetes tudás 

Az általános iskolából hozott ismeretek az idegen nyelvek 

tudásának 
 fontosságáról.  

A komplex 

A tanulók általános iskolában szerzett tapasztalatainak 

számbavétele. 

műveltség- 

A sikeres területek erősítése, fejlesztése, a kudarcok okainak 

feltárása, 
területhez megoldások keresése az eredményes nyelvtanulás érdekében. 

kapcsolható Az elérendő nyelvi szintek tartalmának ismertetése.  

fejlesztési 

Célok meghatározása: a négy nyelvi alapkészség közül a 

beszédértés 

feladatok 
és a beszédkészség előtérbe helyezése. A 

kommunikatív  

 helyzetgyakorlatok szerepének hangsúlyozása.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Kapcsolódási 

pontok 

Az idegen nyelv tanulása során megélt sikerek és kudarcok Kommunikáció – 

tematikus összeállítása, elemzése. magyar nyelv és 

Egyéni helyzetelemzés a „Checkliste” segítségével. irodalom: hivatalos 

A szakiskolai nyelvoktatás céljainak meghatározása, a tanév 

során 

szövegek 

értelmezése. 

feldolgozásra kerülő témák ismertetése, egyeztetés alapján a  

sorrendiség rögzítése. A tanár-diák együttműködési szabályok  

rögzítése.   

 Az EU-tagállamokban beszélt nyelvek, nyelvcsaládok, 

Kulcsfogalma

k/ nyelvrokonságok, jövevényszavak a történelmi eseményekhez 
fogalmak köthetően, a digitális technológia szókészlete, idegen szavak a 

 

mindennapjainkban, nyelvi fordulatok, anyanyelvi sokszínűség, 

idegen 

 nyelvi korrektség.  
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Tematikai 
egység/ 

Hogyan tanuljam az idegen-nyelveket? 

Óraker
et 

Fejlesztési cél 10  

 Az  általános  iskolában  az  idegen  nyelvek  tanulása  során  az 

Előzetes tudás 

alapkészségek  területein:  beszédértés,  olvasásértés,  

beszédkészség, 

 

íráskészség, szóbeli interakció és az írásbeli interakció terén 

elsajátított 

 technikák.  

 A környezet (osztálytársak, tanár, iskola), a nyelvtanulási szakasz 

A komplex 

legfontosabb  célkitűzéseinek,  tartalmainak  megismerése,  a  

tanulói 

műveltség- 

vélemények figyelembe vétele ezek kialakításában. Az önálló 

tanulásra 

területhez való   képesség   fontosságának   beláttatása.   A   legalapvetőbb 

kapcsolható 
tanulótípusok megismerése, az ismereteket önmagára 

vonatkoztatása. 

fejlesztési A  hatékony  (nyelv)tanulási  stratégiák  használata.  A  stratégiai 

feladatok kompetenciák fejlesztése. Alapvető ismeretek szerzése a célnyelvi 

 
országokról, a célnyelvnek Magyarországon, Európában és a 

világban 

 játszott szerepéről.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási 

pontok 

Ismerkedés az új osztálytársakkal, a nyelvtanárral, az iskolával. Természetismeret: 

Ismerkedés a tantervvel, a tantervi célok megismerése és idegrendszer és 

megvitatása, egyéni célok megfogalmazása. viselkedés. 

A szakiskolai tanulmányok során feldolgozandó témakörök   

megismerése és megvitatása. Ötletbörze a nyelvtanulás   

hatékonyságának növelésére. Nyelvórai szabályok – a közös 

munka   

kereteinek meghatározása. A célnyelvi országokkal kapcsolatos   

alapvető ismeretek rendszerezése, elmélyítése, valamint a   

célnyelvre, annak szerepére, hasznára vonatkozó ismeretek   

felfrissítése, újabb ismeretek megszerzése, bővítése.   

 Tanulási technika, tanulási stratégia: RJR- ráhangolás, 

Kulcsfogalmak/ 

jelentésteremtés, reflektálás; MURDER- MOOD – 

hangulatteremtés, 
fogalmak motiválás. UNDERSTANDING – megértés; RECALLING – 
 visszahívás; DIGEST – „emésztés”, feldolgozás; EXPANDING – 

 kiterjesztés, önvizsgálat; REVIEWING – áttekintés, ismétlés. 

 

    
Tematikai 

egység/ 
Én és a családom 

 
Óraker

et: 

Fejlesztési cél 
 

8   

 Az általános iskolából hozott, a témakörhöz kapcsolódó szókincs, a 

Előzetes tudás szűkebb/tágabb családon belüli kapcsolatrendszer, az ebből fakadó 
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 feladatkörök anyanyelven. A generációk fogalma, a kommunikáció  

 lehetséges módjai a szűkebb/tágabb családon belül. 
A komplex Az idegen nyelv használata a feldolgozandó témakörhöz 

kapcsolódó 
műveltség- 

kommunikatív helyzetekben.   

területhez 
  

A négy nyelvi alapkészség fejlesztése, a tematikus szókincs 

bővítése. 
kapcsolható 

A témakörhöz kapcsolódó kommunikatív helyzetek megoldásához 
fejlesztési 

szükséges legalapvetőbb nyelvtani szerkezetek felismerése és 
feladatok alkalmazása.   
   

 

Törekvés a folyamatosságra és az érthető kiejtésre. Az 

interkulturális 

 kompetencia fejlesztése.    
Nyitottság kialakítása a célnyelvet beszélő népek és kultúrájuk, 

valamint más népek és kultúrák iránt. 

Képesség kialakítása a saját népet és kultúrát kívülről, a 

külső szemlélő helyzetéből való szemlélésre. 

A stratégiai kompetencia fejlesztése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási 

pontok 

Bemutatkozás (alapvető személyi adatok: családnév, keresztnév, Társadalomismeret: 

kor, lakhely, állampolgárság, foglalkozás, esetleg kedvenc 

ételek, 

állampolgári jogok 

és 

kedvenc időtöltés, háziállatok stb.). kötelességek, 

Családtagok bemutatása: rokoni kapcsolatok megnevezése, 

egyének és 

közösségek 

családtagok legfontosabb adatainak, jellemzőinek felsorolása 

(név, szerepe a 

kor, foglalkozás, esetleg külső és belső tulajdonságok, kedvenc történelemben. 

időtöltés stb.).  

Kommunikáció –   

  magyar nyelv és 

  irodalom: 

  konfliktusok 

  ábrázolása az 

  irodalmi/művészeti 

  alkotásokban. 

Kulcsfogalma

k/ 

Személyi adat, lakóhely, állampolgárság, foglalkozás, külső és 

belső 

fogalmak tulajdonság  
 
 

Tematikai 

egység/ 

Fejlesztési cél 

Az otthonom 

Órake

ret: 

6 óra 

Előzetes tudás Anyanyelven ismeri a lakhatási lehetőségeket, azok 

pozitívumait/negatívumait. Meg tudja nevezni a lakás helyiségeit, 
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funkcióit, berendezési tárgyait, a mindennapi élethez szükséges 

eszközöket. 

A komplex 

műveltség-

területhez 

kapcsolható 

fejlesztési 

feladatok 

Az idegen nyelv használata a feldolgozandó témakörhöz 

kapcsolódó kommunikatív helyzetekben.  

A négy nyelvi alapkészség fejlesztése, a tematikus szókincs 

bővítése. 

A témakörhöz kapcsolódó kommunikatív helyzetek megoldásához 

szükséges legalapvetőbb nyelvtani szerkezetek felismerése és 

alkalmazása. 

Törekvés a folyamatosságra és az érthető kiejtésre. Az 

interkulturális kompetencia fejlesztése. 

Nyitottság kialakítása a célnyelvet beszélő népek és kultúrájuk, 

valamint más népek és kultúrák iránt.  

Képesség kialakítása a saját népet és kultúrát kívülről, a külső 

szemlélő helyzetéből való szemlélésre. 

A stratégiai kompetencia fejlesztése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási 

pontok 

A tanuló szobájának, lakóterének bemutatása fényképek, rajz 

alapján. A kedvenc bútordarab bemutatása. A lakás egyéb 

helyiségeinek bemutatása. A lakás és közvetlen környezetének 

bemutatása (kert, park, üzletek, posta stb.). A szomszédok 

bemutatása. Az iskolától hazáig vezető útvonal leírása. A témába 

vágó olvasott célnyelvi szövegek, hanganyagok feldolgozása 

alapján a nyelvterület országaiban élő hasonló korú fiatalok 

lakókörnyezetének megismerése. 

Tárgyak, személyek összefüggő leírása egyszerű nyelvi 

eszközökkel. A témakörhöz kapcsolódó hallott és olvasott szövegek 

feldolgozása. 

A beszélgetések, illetve a hallott/olvasott szövegek feldolgozása 

során kapott információk feldolgozása, kreatív módon történő 

megjelenítése (szóban, írásban, rajzos formában). 

Különböző forrásokból származó, különböző személyekkel 

kapcsolatos információk összevetése, hasonlóságok és különbségek 

felfedezése. 

Társadalomismeret

: 

földrajz és 

település kapcsolata 

 

Kommunikáció – 

magyar nyelv és 

irodalom:hivatalos 

szövegek, 

dokumentumok 

létrehozása 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Város, vidék, családi ház, sorház, bérház, albérlet, hajléktalanság, 

irány, hosszúsági mértékegység, online-vásárlás, online-tervezés, 

online-lakáshirdetés. 

 

 

Tematikai 

egység/ 

Fejlesztési cél 

Az iskola és barátaim 

Órake

ret: 

6 óra 

Előzetes tudás 

Anyanyelven ismeri az iskolatípusokat, azok képzési struktúráját, 

rendszerét. Tisztában van saját tanulmányi kötelezettségeivel, meg 

tudja fogalmazni helyét a rendszerben. Tudja a barátság fogalmat 

definiálni, ismeri a barátság működésének szabályrendszerét. 
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A komplex 

műveltség-

területhez 

kapcsolható 

fejlesztési 

feladatok 

Az idegen nyelv használata a feldolgozandó témakörhöz 

kapcsolódó kommunikatív helyzetekben.  

A négy nyelvi alapkészség fejlesztése, a tematikus szókincs 

bővítése. 

A témakörhöz kapcsolódó kommunikatív helyzetek megoldásához 

szükséges legalapvetőbb nyelvtani szerkezetek felismerése és 

alkalmazása. 

Törekvés a folyamatosságra és az érthető kiejtésre. Az 

interkulturális kompetencia fejlesztése. 

Nyitottság kialakítása a célnyelvet beszélő népek és kultúrájuk, 

valamint más népek és kultúrák iránt.  

Képesség kialakítása a saját népet és kultúrát kívülről, a külső 

szemlélő helyzetéből való szemlélésre.  

A stratégiai kompetencia fejlesztése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási 

pontok 

A magyarországi iskolarendszer megismerése, a különböző 

szakaszok tartalmi/tantárgyi elvárásai nagy vonalakban. 

Vizsgarendszerek a magyarországi közoktatásban. Az iskolai 

hétköznapok rendje, a benne tevékenykedők feladatköre, 

kötelességei és jogai. A nevelés-oktatás folyamata során barátságok 

kialakulásának lehetséges módjai, helyszínei, a hosszú barátság, 

egy életen át tartó barátság feltételei. 

Egy jó vagy a legjobb barát bemutatása, személyes adatok, 

külső, belső tulajdonságok. A barátom és én – hasonlóságok és 

különbségek megnevezése. 

Közös programok. A témába vágó olvasott célnyelvi szövegek, 

hanganyagok feldolgozása alapján az idegen nyelvterület 

országaiban élő hasonló korú fiatalok lakókörnyezetének 

megismerése. 

Egyszerű nyelvi eszközök felhasználásával lebonyolított, 

többnyire irányított beszélgetések pár- és csoportmunkában, illetve 

plénumban. 

Személyek, tevékenységek összefüggő bemutatása/leírása 

egyszerű nyelvi eszközökkel. 

A témakörhöz kapcsolódó hallott/olvasott szövegek 

feldolgozása.  

A beszélgetések, illetve a hallott/olvasott szövegek feldolgozása 

során kapott információk feldolgozása, kreatív módon történő 

megjelenítése szóban, írásban, illetve rajzos formában.  

Különböző forrásokból származó/különböző személyekkel 

kapcsolatos információk összevetése, hasonlóságok és különbségek 

felfedezése. 

Társadalomismeret

: 

iskola a 

történelemben. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Iskolakötelezettség, alapkészség és -képesség, tanulási stratégia, 

tantárgyi alapkövetelmény, vizsgakövetelmény, általános műveltség, 

élethosszig tartó tanulás, formális, non-formális, informális tanulás.  

 

 

Tematikai Ruhatáram télen-nyáron, bevásárlás Órake
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egység/ 

Fejlesztési cél 

ret: 

6 óra 

Előzetes tudás 

Anyanyelven az évszakok jellemzői, az emberi szervezetre 

gyakorolt hatásuk, annak védekező mechanizmusa, illetve a tevőleges 

védekezés formái. Anyanyelven a korra, nemre jellemző, az évszakok 

változását követő, női/férfi ruhadarabok, kiegészítő kellékek, valamint 

a praktikusság és divat fogalmak. 

A komplex 

műveltség-

területhez 

kapcsolható 

fejlesztési 

feladatok 

Az idegen nyelv használata a feldolgozandó témakörhöz 

kapcsolódó kommunikatív helyzetekben.  

A négy nyelvi alapkészség fejlesztése, a tematikus szókincs 

bővítése. 

A témakörhöz kapcsolódó kommunikatív helyzetek megoldásához 

szükséges legalapvetőbb nyelvtani szerkezetek felismerése és 

alkalmazása. 

Törekvés a folyamatosságra és az érthető kiejtésre. Az 

interkulturális kompetencia fejlesztése. 

Nyitottság kialakítása a célnyelvet beszélő népek és kultúrájuk, 

valamint más népek és kultúrák iránt.  

Képesség kialakítása a saját népet és kultúrát kívülről, a külső 

szemlélő helyzetéből való szemlélésre. 

A stratégiai kompetencia fejlesztése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási 

pontok 

Az évszakok jellemzése, hatásai az emberi szervezetre. A 

női/férfi ruhadarabok és kiegészítők megnevezése, ezek 

interakcióban való használata. A tanuló kedvenc ruhadarabjai, 

hajviselet, smink és testékszerek. 

Mit vegyek fel? Öltözékek összeállítása a különböző 

élethelyzetekben/alkalmakra – az iskolában, buliban, 

osztálykiránduláson, farsangra, ünnepeken, színházban viselt 

ruhadarabok. 

Az időjárás megfigyelése napra/hétre/évszakra/égövre 

vonatkozóan. 

Esetleg: extrém időjárási viszonyok okozta katasztrófák. 

Új ruhadarab, cipő, kiegészítők vásárlása a szaküzletekben, 

plázákban, illetve online-áruházakban. Segítségkérés szóban, 

írásban.  

Ok-okozati összefüggések észrevétele az évszakok és az 

öltözködés között. 

A divat, praktikusság, az ár-érték arányának fogalma. 

A témakörhöz kapcsolódó hallott/látott/olvasott szövegek 

feldolgozása.  

Szövegszegény dokumentumok, grafikonok, térképek, 

diagramok értelmezése. 

Társadalomismeret

: 

a divat története 

 

Kommunikáció – 

magyar nyelv és 

irodalom: irodalmi és 

hétköznapi szövegek 

értelmezése. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Évszak, napszak, időjárási jelenség; second hand, online-vásárlás, 

bankkártyával történő fizetés, reklamálás, árucsere, 

természetes/környezetre káros alapanyag, a vásárlás mint 

szenvedélybetegség, fogyasztói társadalom, veszélyforrás, védekezés. 
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Tematikai 

egység/ 

Fejlesztési cél 

Eszem-iszom, étkezés 

Órake

ret: 

8 óra 

Előzetes tudás 

A korábbi formális és informális módon elsajátított ismeretek az 

étkezéssel kapcsolatban, alapanyagok eredete, feldolgozási módjai, 

receptek értelmezése, ételek elkészítése otthon, vendéglőben, fast food 

vendéglőben, az egészséges táplálkozás ismérvei, a helytelen 

táplálkozás okozta betegségek. 

A komplex 

műveltség-

területhez 

kapcsolható 

fejlesztési 

feladatok 

Az idegen nyelv használata a feldolgozandó témakörhöz 

kapcsolódó kommunikatív helyzetekben.  

A négy nyelvi alapkészség fejlesztése, a tematikus szókincs 

bővítése. 

A témakörhöz kapcsolódó kommunikatív helyzetek megoldásához 

szükséges legalapvetőbb nyelvtani szerkezetek felismerése és 

alkalmazása. 

Törekvés a folyamatosságra és az érthető kiejtésre. Az 

interkulturális kompetencia fejlesztése.  

Nyitottság kialakítása a célnyelvet beszélő népek és kultúrájuk, 

valamint más népek és kultúrák iránt.  

Képesség kialakítása a saját népet és kultúrát kívülről, a külső 

szemlélő helyzetéből való szemlélésre.  

A stratégiai kompetencia fejlesztése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási 

pontok 

Az étkezési szokások – mikor, mit, hol szokott enni/inni a 

tanuló. Hogyan étkezik a család, mi a menü hétköznap, ünnepnap, 

baráti összejövetelek alkalmával? Milyen alkalmakkor étkezik a 

család házon kívül? Hogyan zajlik ez az esemény?  

Munkamegosztás a családban – ki vásárol, ki főz, ki teríti 

meg/szedi le az asztalt, ki mosogat? 

Az étkezési etikett otthon és vendégségben. Az egyszerű ételek 

receptjei, amelyeket a tanuló maga is el tud készíteni, az 

összetevők, az elkészítés módjának szóbeli ismertetése. Kedvenc 

ételek és az egészség megőrzése. Az egészséges étkezés 

alapszabályai. A család étkezésére költhető havi összeg, a 

gazdálkodási, döntési attitűd. Vásárlás a szupermarketben, piacon, 

pékségben, hentesnél és az őstermelőtől. Az étkezési szokások, az 

egészség megőrzése, illetve a betegség kialakulása közötti 

összefüggések felismerése.  

Egyszerű nyelvi eszközök felhasználásával lebonyolított, 

többnyire irányított beszélgetések pár- és csoportmunkában, illetve 

plénumban. 

Tárgyak, események, cselekvéssorok összefüggő leírása 

egyszerű nyelvi eszközökkel. A témakörhöz kapcsolódó 

hallott/olvasott szövegek feldolgozása.  

Szövegszegény dokumentumok, grafikonok, diagramok, 

Természetismeret: 

táplálkozás, emésztés, 

kiválasztás. 
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statisztikai adatok értelmezése. 

A beszélgetések, illetve a hallott/olvasott szövegek feldolgozása 

során kapott információk feldolgozása kreatív módon – kollázs, 

rajz, fotó, poszter – történő megjelenítése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Bioélelmiszer, élelmiszeripar, adalék, tömegtermelés, alacsony 

tápanyagértékű élelmiszer, friss, tápanyagban gazdag élelmiszer, 

termelési, tenyésztési, főzési technológia, táplálkozás, egészség, 

betegség, főzés mint hobbi, élelmiszeripari foglalkozás, 

mezőgazdasági foglalkozás, fogyasztói társadalom, veszélyforrás. 

 

 

 

Tematikai 

egység/ 

Fejlesztési cél 

Szabadidőmben 

Órake

ret: 

8 óra 

Előzetes tudás 

A kulturális és sporttevékenységek egészséges aránya, a 

nyomtatott és elektronikus média eszközei, a közösségi aktivitások, a 

zene, a tánc, a színház, az utazás, a mindennapok sportja, extrém-

sportok, egészség megőrzése, illetve annak veszélyeztetése, 

számítógép a munkánkban és a szabadidőnkben. Az elektronikus 

média mint a haladás, illetve a függőség eszköze. 

A komplex 

műveltség-

területhez 

kapcsolható 

fejlesztési 

feladatok 

Az idegen nyelv használata a feldolgozandó témakörhöz 

kapcsolódó kommunikatív helyzetekben.  

A négy nyelvi alapkészség fejlesztése, a tematikus szókincs 

bővítése. 

A témakörhöz kapcsolódó kommunikatív helyzetek megoldásához 

szükséges legalapvetőbb nyelvtani szerkezetek felismerése és 

alkalmazása. 

Törekvés a folyamatosságra és az érthető kiejtésre. Az 

interkulturális kompetencia fejlesztése.  

Nyitottság kialakítása a célnyelvet beszélő népek és kultúrájuk, 

valamint más népek és kultúrák iránt.  

Képesség kialakítása a saját népet és kultúrát kívülről, a külső 

szemlélő helyzetéből való szemlélésre.  

A stratégiai kompetencia fejlesztése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási 

pontok 

Munkamegosztás a családban – a tanuló feladatai, amelyeket 

szívesen végez, és amelyeket nem. A tanuló kedvenc időtöltése, 

kedvenc filmje, kedvenc könyve/olvasmányai, olvasási szokásai, 

esti programjai, hétvégi programjai, kedvenc zenéje, tévénézési 

szokásai, haverok, bulik, közös programok. 

Sportok, amelyeket a tanuló űz/szeret– sport az iskolában és az 

iskolán kívül, tömegsport, versenysport, extrém sportok. 

Az egészséges életmód feltételrendszerének megteremtése, 

annak akadályai, belső-külső tényezői.  

A belső béke, lelki egyensúly és a szabadidő eltöltésének módja 

és időtartama. 

Természetismeret: 

állandóság és 

változatok – 

információ, 

szexualitás, az emberi 

élet szakaszai. 
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A fizikális erőnlét, a szellemi és testi teljesítőképesség 

összefüggése. 

Statisztikai adatok elemzése és következtetések levonása. 

Szenvedélybetegségek kialakulásának okai, a gyógyíthatóság 

feltételrendszere. Tervezett szabadidős tevékenységek, avagy mit 

hoz a nap. 

Egyszerű nyelvi eszközök felhasználásával lebonyolított, 

többnyire irányított beszélgetések pár- és csoportmunkában, illetve 

plénumban. 

A témakörhöz kapcsolódó hallott/olvasott szövegek 

feldolgozása. A különböző forrásokból származó/különböző 

személyekkel kapcsolatos információk összevetése, hasonlóságok 

és különbségek felfedezése.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Szabadidős tevékenység, egészségmegőrzés, kikapcsolódás, 

erőgyűjtés, aktív/passzív tevékenység, szenvedélybetegség, testépítés, 

a szellem karbantartása, munka és szabadidő aránya, fogyasztói 

társadalom, veszélyforrás. 

 

 

Tematikai 

egység/ 

Fejlesztési cél 

Válasszunk szakmát! 

Órake

ret: 

14 óra 

Előzetes tudás 

Családi tradíciók, sikerszakmák, divatszakmák, fizikai erőnlétet/ 

szellemi teljesítményt igénylő szakmák, hiányszakmák, 

alkalmazotti/beosztotti státusz, vállalkozói szemlélet. A formális 

tanulás során a tantárgyi tartalmak ismerete, a kiválasztott szakmáról 

szerzett ismeretek, a munkaerő-piaci helyzet aktuális ismerete. A 

munkába-állás feltételei, kereseti lehetőségek, munkahelyi biztonsági 

előírások, munkajogi viták, jogorvoslati lehetőségek. 

A komplex 

műveltség-

területhez 

kapcsolható 

fejlesztési 

feladatok 

Az idegen nyelv használata a feldolgozandó témakörhöz 

kapcsolódó kommunikatív helyzetekben.  

A négy nyelvi alapkészség fejlesztése, a tematikus szókincs 

bővítése. 

A témakörhöz kapcsolódó kommunikatív helyzetek megoldásához 

szükséges legalapvetőbb nyelvtani szerkezetek felismerése és 

alkalmazása. 

Törekvés a folyamatosságra és az érthető kiejtésre. Az 

interkulturális kompetencia fejlesztése.  

Nyitottság kialakítása a célnyelvet beszélő népek és kultúrájuk, 

valamint más népek és kultúrák iránt.  

Képesség kialakítása a saját népet és kultúrát kívülről, a külső 

szemlélő helyzetéből való szemlélésre.  

A stratégiai kompetencia fejlesztése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási 

pontok 
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Mit várok a holnaptól? – Képekkel, rajzokkal, rövid 

szövegekkel illusztrált beszámoló a közeli jövő terveiről.  

Mit várok a távolabbi jövőtől? – Képekkel, rajzokkal, rövid 

szövegekkel illusztrált beszámoló a távolabbi jövő terveiről:  

a család, az ideális partner, gyerekek, nagycsalád, 

lakáskörülmények; álmaim háza/lakása/kertje, utazások; álmaim 

országa/városa, foglalkozásom, munkakörülményeim, baráti köröm, 

társas életem, autóm. 

Foglalkozások a környezetemben – táblázatos összeállítás, 

előnyök és hátrányok megfogalmazása. 

A magyar iskolarendszer felépítése/képzési formák – helyem, 

lehetőségeim ebben a rendszerben. Összehasonlítás az idegen 

nyelvterületen kínálkozó lehetőségekkel. 

Álmaim foglalkozása, a munka világa, kereseti lehetőségek, 

munkaidő, munkakörülmények, munkatársak, érdekes, különleges 

foglalkozások, az álláskeresés lehetőségei, az állásinterjú formái, 

menete, elemei, fogalmak ismerete. Pontokba rendezett önéletrajz 

elkészítése, egyszerű bemutatkozó levél megfogalmazása. 

Szakmacsoportos rész 

Milyen foglalkozások tartoznak egy adott szakmacsoportba? 

Hol és hogyan lehet megszerezni a megfelelő szakmai képesítést 

(esetleg összehasonlítva az idegen nyelvű országokkal)? 

Milyen ismeretek, készségek, képességek szükségesek egy adott 

szakma gyakorlásához? Milyen tevékenységeket, feladatokat kell 

ellátni az adott szakmában dolgozóknak? Melyek a munkavégzés 

legfontosabb eszközei? Milyenek a munkakörülmények és a 

kereseti lehetőségek, perspektívák a jövőt illetően? 

Társadalomismeret

: 

globalizációs 

jelenségek. 

 

Matematika: 

százalékszámítás, 

hatványozási 

ismeretek. 

 

Kommunikáció – 

magyar nyelv és 

irodalom: 

hivatalos szövegek, 

dokumentumok 

létrehozása. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Formális, non-formális, informális tanulás, tanulmányi idő, tandíj, 

tanulmányok abszolválása, álláskeresés, önéletrajz, állásinterjú, 

munkába állás, életpálya-építés, egész életen át tartó tanulás, családi 

bevétel, kiadás, diákmunka, alkalmi munka, főállás, mellékállás, 

értelmiségi lét, alkalmazotti/beosztotti lét, vállalkozói attitűd, 

megélhetés, korlátozott lehetőség, családi pénzügyi gazdálkodás. 

 

 

Tematikai 

egység/ 

Fejlesztési cél 

Végre itt a nyár! – projekttervek 

Órake

ret: 

4 óra 

Előzetes tudás 
Aktív/ passzív pihenés, országjárás, külföldi utazás, biciklitúrák, 

szállásfoglalás, étkezés, közlekedés, útikönyv, információgyűjtés, 

tapasztalatcsere. 

A komplex 

műveltség-

területhez 

kapcsolható 

fejlesztési 

feladatok 

Az idegen nyelv használata a feldolgozandó témakörhöz 

kapcsolódó kommunikatív helyzetekben.  

A négy nyelvi alapkészség fejlesztése, a tematikus szókincs 

bővítése. 

A témakörhöz kapcsolódó kommunikatív helyzetek megoldásához 

szükséges legalapvetőbb nyelvtani szerkezetek felismerése és 

alkalmazása. 
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Törekvés a folyamatosságra és az érthető kiejtésre. Az 

interkulturális kompetencia fejlesztése.  

Nyitottság kialakítása a célnyelvet beszélő népek és kultúrájuk, 

valamint más népek és kultúrák iránt.  

Képesség kialakítása a saját népet és kultúrát kívülről, a külső 

szemlélő helyzetéből való szemlélésre.  

A stratégiai kompetencia fejlesztése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási 

pontok 

Terveim a nyárra (mikor kelek, mivel/kivel töltöm a napokat, 

heteket, hónapokat), a valós és álom úticél megnevezése, 

szálláskeresés, információkérés. Bejelentkezés a szállásra – hotel, 

ifjúsági szállás, kemping –, reklamálás, probléma/panasz udvarias 

kinyilvánítása, segítség kérése, jegyvásárlás. Diákmunka nyáron – 

lehetőségek itthon és külföldön. 

Projektjavaslatok:  

- Plakát/kollázs készítése álmaink országáról/városáról. 

- Képekkel, reáliákkal illusztrált beszámoló egy 

osztálykirándulásról a partner osztálynak. 

- Utazás megtervezése az idegen nyelvű katalógusok kínálata, 

internet stb. alapján. 

- Kvízjáték összeállítása a célországgal kapcsolatos ismeretek 

köréből a párhuzamos osztály számára, vagy a csoportot kétfelé 

bontva. 

Természetismeret: 

térképhasználat, 

országismeret. 

 

Kommunikáció – 

magyar nyelv és 

irodalom: 

információforrások 

használata 

(prospektusok, képek), 

szövegalkotás. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Hazai/külföldi nyaralás, kikapcsolódás, erőgyűjtés, relaxáció, lelki 

feltöltődés, útiterv, előzetes informálódás, alkalmazkodás, 

beilleszkedés, szellemi/fizikális pihenés, aktív pihenés. 

 

A fejlesztés várt eredményei a 9. évfolyam végén:  
A diák megérti és használja a gyakoribb mindennapi kifejezéseket és a nagyon alapvető 

fordulatokat, amelyeknek célja a mindennapi szükségletek konkrét kielégítése. Be tud 

mutatkozni és be tud mutatni másokat, meg tud válaszolni és fel tud tenni olyan kérdéseket, 
amelyek személyes jellegűek (pl. hogy hol lakik), amelyek olyan emberekre vonatkoznak, 

akiket ismer, vagy olyan dolgokra, amelyekkel rendelkeznek. Képes nagyon egyszerű 
interakcióra, amennyiben a másik személy lassan és világosan beszél és segítőkész. 
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10. évfolyam: 2 óra/hét, összesen 72 óra    
    

Tematikai 
egység/ 

Az eddig tanult ismeretek tematikus ismétlése 

Óraker
et 

Fejlesztési cél 

 14 

óra    

Előzetes tudás A 9. évfolyamon tanult témakörök    
A komplex Célok meghatározása: a négy nyelvi alapkészség közül a 

beszédértés 
műveltség- 

és   a   beszédkészség   előtérbe   helyezése.   A   kommunikatív 
területhez 

helyzetgyakorlatok szerepének 

hangsúlyozása. 

   

kapcsolható    
    

fejlesztési     

feladatok     

Ismeretek/fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási 

pontok 

Felmerülő hiányosságok feltérképezése, majd a szükséges Kommunikáció 

felzárkóztatás elvégzése.    

 Tanulási technika, tanulási stratégia: RJR- ráhangolás,   

Kulcsfogalmak/ 

jelentésteremtés, reflektálás; MURDER- MOOD – 

hangulatteremtés, 

fogalmak 
motiválás. UNDERSTANDING – megértés; 

RECALLING –  

 visszahívás; DIGEST – „emésztés”, feldolgozás; EXPANDING – 

 

kiterjesztés, önvizsgálat; REVIEWING – áttekintés, 

ismétlés.  

    
Tematikai 

egység/ 
Én és a családom 

 
Óraker

et: 

Fejlesztési cél 

  8 

óra    

Előzetes tudás A 9. évfolyamon tanultak    

 

Az idegen nyelv használata a feldolgozandó témakörhöz 

kapcsolódó 

 kommunikatív helyzetekben.    

 

A négy nyelvi alapkészség fejlesztése, a tematikus szókincs 

bővítése. 

A komplex A témakörhöz kapcsolódó kommunikatív helyzetek megoldásához 

műveltség- 

szükséges legalapvetőbb nyelvtani szerkezetek 

felismerése és  

területhez alkalmazása.    

kapcsolható 

Törekvés a folyamatosságra és az érthető kiejtésre. Az 

interkulturális 

fejlesztési kompetencia fejlesztése.    

feladatok Nyitottság kialakítása a célnyelvet beszélő népek és kultúrájuk, 

 valamint más népek és kultúrák iránt.    

http://www.sikeresvizsga.hu/?o=motivacio
http://www.sikeresvizsga.hu/?o=tanulasi-strategiak
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Képesség kialakítása a saját népet és kultúrát kívülről, a 

külső  

 szemlélő helyzetéből való szemlélésre.    

 A stratégiai kompetencia fejlesztése.    

Ismeretek/fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási 

pontok 
Egy napom: a mindennapokra jellemző alapvető tevékenységek 

Társadalomismeret: felsorolása, napszakokhoz, esetleg időpontokhoz való 

kapcsolása. állampolgári jogok 

és 
Egyszerű nyelvi eszközök felhasználásával lebonyolított, 

többnyire 
kötelesség

ek,  
irányított beszélgetések pár- és csoportmunkában, illetve egyének és 

közösségek 
plénumban. A témakörhöz kapcsolódó hallott/olvasott szövegek 

szerepe 

a 

  

feldolgozása. A különböző forrásokból származó/különböző 
  

történelemben. személyekkel kapcsolatos információk összevetése, 

hasonlóságok    

és különbségek felfedezése Kommunikáció – 
  

  magyar nyelv és  
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  irodalom: 
  konfliktusok 

  ábrázolása az 

  irodalmi/művészeti 

  alkotásokban. 

Kulcsfogalmak/ Napszak, időpont, családon belüli 

feladatok. 

  

fogalmak 
  

   

    
Tematikai 

egység/ 
Az otthonom 

 
Óraker

et: 

Fejlesztési cél 
 

6 óra   

Előzetes tudás A 9. évfolyamon tanultak   

 

Az idegen nyelv használata a feldolgozandó témakörhöz 

kapcsolódó 

 kommunikatív helyzetekben.   

 

A négy nyelvi alapkészség fejlesztése, a tematikus szókincs 

bővítése. 

A komplex A témakörhöz kapcsolódó kommunikatív helyzetek megoldásához 

műveltség- szükséges legalapvetőbb nyelvtani szerkezetek felismerése és 

területhez alkalmazása.   

kapcsolható 

Törekvés a folyamatosságra és az érthető kiejtésre. Az 

interkulturális 

fejlesztési kompetencia fejlesztése.   

feladatok Nyitottság kialakítása a célnyelvet beszélő népek és kultúrájuk, 

 valamint más népek és kultúrák iránt.   

 Képesség kialakítása a saját népet és kultúrát kívülről, a külső 

 szemlélő helyzetéből való szemlélésre.   

 A stratégiai kompetencia fejlesztése.   

Ismeretek/fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási 

pontok 

A szomszédok bemutatása. Az iskolától hazáig vezető útvonal Társadalomismeret: 

leírása.  földrajz és település 

A beszélgetések, illetve a hallott/olvasott szövegek feldolgozása kapcsolata 

során kapott információk feldolgozása, kreatív módon történő 

KOMA: megjelenítése (szóban, írásban, rajzos formában). 

Különböző forrásokból származó, különböző személyekkel hivatalos szövegek, 

kapcsolatos információk összevetése, hasonlóságok és 

különbségek dokumentumok 

felfedezése.  létrehozása 

Kulcsfogalmak/ 
Irány, hosszúsági mértékegység 

  

fogalmak 
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Tematikai 
egység/ 

Az iskola és barátaim 
 

Óraker
et: 

Fejlesztési cél 

  6 

óra    

Előzetes tudás A 9. évfolyamon tanultak    

 

Az idegen nyelv használata a feldolgozandó témakörhöz 

kapcsolódó 

 kommunikatív helyzetekben.    

 

A négy nyelvi alapkészség fejlesztése, a tematikus szókincs 

bővítése. 

A komplex A témakörhöz kapcsolódó kommunikatív helyzetek megoldásához 

műveltség- 

szükséges legalapvetőbb nyelvtani szerkezetek 

felismerése és  

területhez alkalmazása.    

kapcsolható 

Törekvés a folyamatosságra és az érthető kiejtésre. Az 

interkulturális 

fejlesztési kompetencia fejlesztése.    

feladatok Nyitottság kialakítása a célnyelvet beszélő népek és kultúrájuk, 

 valamint más népek és kultúrák iránt.    

 

Képesség kialakítása a saját népet és kultúrát kívülről, a 

külső  

 szemlélő helyzetéből való szemlélésre.    

 A stratégiai kompetencia fejlesztése.    

Ismeretek/fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási 

pontok 

A magyarországi iskolarendszer megismerése, a különböző Társadalomismeret: 

szakaszok tartalmi/tantárgyi elvárásai nagy vonalakban. 

Egyszerű 

iskola a 

történelemben. 

nyelvi eszközök felhasználásával lebonyolított, többnyire 

irányított    

beszélgetések pár- és csoportmunkában, illetve plénumban.    

Tevékenységek összefüggő bemutatása/leírása egyszerű nyelvi    

eszközökkel. A témakörhöz kapcsolódó hallott/olvasott 

szövegek    

feldolgozása. A beszélgetések, illetve a hallott/olvasott szövegek    

feldolgozása során kapott információk feldolgozása, kreatív 

módon    

történő megjelenítése szóban, írásban, illetve rajzos formában.    

Kulcsfogalmak/ Iskolakötelezettség, alapkészség és -képesség, tanulási stratégia, 

fogalmak 
tantárgyi alapkövetelmény, vizsgakövetelmény, általános 

műveltség, 

 élethosszig tartó tanulás, formális, non-formális, informális tanulás. 

    
Tematikai 

egység/ 
Ruhatáram télen-nyáron, bevásárlás 

Óraker
et: 

Fejlesztési cél 

 6 

óra    
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Előzetes tudás A 9. évfolyamon tanultak    

 

Az idegen nyelv használata a feldolgozandó témakörhöz 

kapcsolódó 

 kommunikatív helyzetekben.    

 

A négy nyelvi alapkészség fejlesztése, a tematikus szókincs 

bővítése. 

A komplex A témakörhöz kapcsolódó kommunikatív helyzetek megoldásához 

műveltség- 

szükséges legalapvetőbb nyelvtani szerkezetek 

felismerése és  

területhez alkalmazása.    

kapcsolható 

Törekvés a folyamatosságra és az érthető kiejtésre. Az 

interkulturális 

fejlesztési kompetencia fejlesztése.    

feladatok Nyitottság kialakítása a célnyelvet beszélő népek és kultúrájuk, 

 valamint más népek és kultúrák iránt.    

 

Képesség kialakítása a saját népet és kultúrát kívülről, a 

külső  

 szemlélő helyzetéből való szemlélésre.    

 A stratégiai kompetencia fejlesztése.     
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Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Kapcsolódási 

pontok 

Az időjárás megfigyelése napra/hétre/évszakra/égövre Társadalomismeret: 

vonatkozóan. Esetleg: extrém időjárási viszonyok okozta a divat története 

katasztrófák. A témakörhöz kapcsolódó hallott/televízióban 
Kommunikáció – látott/olvasott szövegek feldolgozása. 

Szövegszegény dokumentumok, grafikonok, térképek, 

diagramok magyar nyelv és 

értelmezése.  

irodalom: irodalmi 

és 

  

hétköznapi 

szövegek 

  értelmezése. 
   

Kulcsfogalma
k/ 

Évszak, napszak, időjárási jelenség 
 

fogalmak 
 

  

 

 
    

Tematikai 
egység/ 

Eszem-iszom, étkezés 
 

Óraker
et: 

Fejlesztési cél 
 

8 óra   

Előzetes tudás A 9. évfolyamon tanultak   

 

Az idegen nyelv használata a feldolgozandó témakörhöz 

kapcsolódó 

 kommunikatív helyzetekben.   

 

A négy nyelvi alapkészség fejlesztése, a tematikus szókincs 

bővítése. 

A komplex A témakörhöz kapcsolódó kommunikatív helyzetek megoldásához 

műveltség- szükséges legalapvetőbb nyelvtani szerkezetek felismerése és 

területhez alkalmazása.   

kapcsolható 

Törekvés a folyamatosságra és az érthető kiejtésre. Az 

interkulturális 

fejlesztési kompetencia fejlesztése.   

feladatok Nyitottság kialakítása a célnyelvet beszélő népek és kultúrájuk, 

 valamint más népek és kultúrák iránt.   

 Képesség kialakítása a saját népet és kultúrát kívülről, a külső 

 szemlélő helyzetéből való szemlélésre.   

 A stratégiai kompetencia fejlesztése.   

Ismeretek/fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási 

pontok 
Munkamegosztás a családban – ki vásárol, ki főz, ki teríti 

Természetismeret: 
meg/szedi le az asztalt, ki mosogat? Az étkezési etikett otthon és 

táplálkozás, 

emésztés, 
vendégségben. Az egyszerű ételek receptjei, amelyeket a tanuló 

kiválasztás. 
maga is el tud készíteni, az összetevők, az elkészítés módjának   

szóbeli ismertetése. Kedvenc ételek és az egészség megőrzése. 

Az   
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egészséges étkezés alapszabályai.   

Egyszerű nyelvi eszközök felhasználásával lebonyolított, 

többnyire   

irányított beszélgetések pár- és csoportmunkában, illetve   

plénumban. Tárgyak, események, cselekvéssorok összefüggő   

leírása egyszerű nyelvi eszközökkel. A témakörhöz kapcsolódó   

hallott/olvasott szövegek feldolgozása.   

Szövegszegény dokumentumok, grafikonok, diagramok, 

statisztikai   

adatok értelmezése. A beszélgetések, illetve a hallott/olvasott   

szövegek feldolgozása során kapott információk feldolgozása   

kreatív módon – kollázs, rajz, fotó, poszter – történő 

megjelenítése.   
Kulcsfogalmak/ 

Bioélelmiszer, élelmiszeripar, adalék, tömegtermelés, alacsony 
fogalmak tápanyagértékű élelmiszer, friss, tápanyagban gazdag élelmiszer,   

  termelési, tenyésztési, főzési technológia, táplálkozás, egészség, 

 

betegség, főzés mint hobbi, élelmiszeripari 

foglalkozás   

       
Tematikai 

egység/  
Szabadidőmben 

  
Óraker

et: 

Fejlesztési cél 
   

8 óra      

Előzetes tudás A 9. évfolyamon tanultak     

 

Az idegen nyelv használata a feldolgozandó témakörhöz 

kapcsolódó 

 

kommunikatív 

helyzetekben.     

 

A négy nyelvi alapkészség fejlesztése, a tematikus szókincs 

bővítése. 

A komplex A témakörhöz kapcsolódó kommunikatív helyzetek megoldásához 

műveltség- szükséges  legalapvetőbb  nyelvtani  szerkezetek  felismerése  és 

területhez alkalmazása.     

kapcsolható 

Törekvés a folyamatosságra és az érthető kiejtésre. Az 

interkulturális 

fejlesztési kompetencia fejlesztése.     

feladatok Nyitottság  kialakítása  a  célnyelvet  beszélő  népek  és  kultúrájuk, 

 valamint más népek és kultúrák iránt.    

 Képesség  kialakítása  a  saját  népet  és  kultúrát  kívülről,  a  külső 

 szemlélő helyzetéből való szemlélésre.    

 A stratégiai kompetencia fejlesztése.    

Ismeretek/fejlesztési követelmények  

Kapcsolódási 

pontok 

Sportok, amelyeket a tanuló űz/szeret– sport az iskolában és az Természetismeret: 

iskolán kívül, tömegsport, versenysport, extrém sportok. Az állandóság és 

egészséges életmód feltételrendszerének megteremtése, annak változatok – 

akadályai, belső-külső tényezői. Egyszerű nyelvi eszközök információ, 
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felhasználásával lebonyolított, többnyire irányított beszélgetések 

szexualitás, az 

emberi 

pár- és csoportmunkában, illetve plénumban.  élet szakaszai. 

A témakörhöz kapcsolódó hallott/olvasott szövegek 

feldolgozása. A    

különböző forrásokból származó/különböző személyekkel    

kapcsolatos információk összevetése, hasonlóságok és 

különbségek    

felfedezése.       

Kulcsfogalmak/ 

Szabadi

dős 

tevékenység

, egészségmegőrzés, 

kikapcsoló

dás, 

fogalmak 

erőgyűjtés, aktív/passzív tevékenység, szenvedélybetegség, 

testépítés 

       
Tematikai 

egység/  
Válasszunk szakmát! 

  
Óraker

et: 

Fejlesztési cél 
   

12 óra      

Előzetes tudás A 9. évfolyamon tanultak     

A komplex 
Az idegen nyelv használata a feldolgozandó témakörhöz 

kapcsolódó 

műveltség- 

kommunikatív 

helyzetekben.     

területhez 

A négy nyelvi alapkészség fejlesztése, a tematikus szókincs 

bővítése. 

kapcsolható A témakörhöz kapcsolódó kommunikatív helyzetek megoldásához 

fejlesztési szükséges  legalapvetőbb  nyelvtani  szerkezetek  felismerése  és 

feladatok alkalmazása.     

 

Törekvés a folyamatosságra és az érthető kiejtésre. Az 

interkulturális 

 kompetencia fejlesztése.     

 

Nyitotts

ág 

kialakítása  a  célnyelvet  

beszélő 

né

pek 

és  

kultúrájuk,   
 valamint más népek és kultúrák iránt.   

 Képesség  kialakítása  a  saját  népet  és  kultúrát  kívülről,  a  külső 

 szemlélő helyzetéből való szemlélésre.   

 A stratégiai kompetencia fejlesztése.   

Ismeretek/fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási 

pontok 

Foglalkozások a környezetemben – táblázatos összeállítás, 

előnyök Társadalomismeret: 

és hátrányok megfogalmazása. Álmaim foglalkozása, a munka globalizációs 

világa, kereseti lehetőségek, munkaidő, munkakörülmények, jelenségek. 

munkatársak, érdekes, különleges foglakozások, az álláskeresés 

Matematika: lehetőségei, az állásinterjú formái, menete, elemei, fogalmak 

ismerete. Pontokba rendezett önéletrajz elkészítése, egyszerű százalékszámítás, 

bemutatkozó levél megfogalmazása. hatványozási 

  ismeretek. 
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  Kommunikáció – 

  magyar nyelv és 

  irodalom: 

  hivatalos szövegek, 

  dokumentumok 

  létrehozása. 

 Formális, non-formális, informális tanulás, tanulmányi idő, tandíj, 

Kulcsfogalmak/ 
tanulmányok  abszolválása,  álláskeresés,  önéletrajz,  állásinterjú, 
munkába állás, életpálya-építés, egész életen át tartó tanulás, családi 

fogalmak bevétel,  kiadás,  diákmunka,  alkalmi  munka,  főállás,  mellékállás, 

 értelmiségi  lét,  alkalmazotti/beosztotti  lét,  vállalkozói  attitűd, 

 megélhetés, korlátozott lehetőség, családi pénzügyi gazdálkodás. 

    
Tematikai 

egység/ 
Végre itt a nyár! 

 
Óraker

et: 

Fejlesztési cél 
 

4 óra   

Előzetes tudás 9. évfolyamon tanultak   

 

Az idegen nyelv használata a feldolgozandó témakörhöz 

kapcsolódó 

 kommunikatív helyzetekben.   

 

A négy nyelvi alapkészség fejlesztése, a tematikus szókincs 

bővítése. 

A komplex A témakörhöz kapcsolódó kommunikatív helyzetek megoldásához 

műveltség- szükséges legalapvetőbb nyelvtani szerkezetek felismerése és 

területhez alkalmazása.   

kapcsolható 

Törekvés a folyamatosságra és az érthető kiejtésre. Az 

interkulturális 

fejlesztési kompetencia fejlesztése.   

feladatok Nyitottság kialakítása a célnyelvet beszélő népek és kultúrájuk, 

 valamint más népek és kultúrák iránt.   

 Képesség kialakítása a saját népet és kultúrát kívülről, a külső 

 szemlélő helyzetéből való szemlélésre.   

 A stratégiai kompetencia fejlesztése.   

Ismeretek/fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási 

pontok 

Szálláskeresés, információkérés. Bejelentkezés a szállásra – 

hotel, Természetismeret: 

ifjúsági szállás, kemping –, reklamálás, probléma/panasz 

udvarias térképhasználat, 

kinyilvánítása, segítség kérése, jegyvásárlás. Egyszerű nyelvi országismeret. 

eszközök felhasználásával lebonyolított, többnyire irányított 

Kommunikáció – beszélgetések pár- és csoportmunkában, illetve plénumban. 
A témakörhöz kapcsolódó hallott/olvasott szövegek 

feldolgozása. magyar nyelv és 

 irodalom: 

 információforrások 
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 használata 

 

(prospektusok, 

képek), 

 szövegalkotás. 
  

Kulcsfogalmak/ 
Hazai/külföldi nyaralás, útiterv, előzetes informálódás 

fogalmak  

 

 

A fejlesztés várt eredményei a 10. évfolyam végén:  
A diák megérti és használja a gyakoribb mindennapi kifejezéseket és a nagyon alapvető 

fordulatokat, amelyeknek célja a mindennapi szükségletek konkrét kielégítése. Be tud 

mutatkozni és be tud mutatni másokat, meg tud válaszolni és fel tud tenni olyan kérdéseket, 

amelyek személyes jellegűek (pl. hogy hol lakik), amelyek olyan emberekre vonatkoznak, 

akiket ismer, vagy olyan dolgokra, amelyekkel rendelkeznek. Képes nagyon egyszerű 

interakcióra, amennyiben a másik személy lassan és világosan beszél és segítőkész. 
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11. évfolyam: 2 óra/hét, összesen 64 óra    
    

Tematikai 
egység/ 

Az eddig tanult ismeretek tematikus ismétlése 

Óraker
et 

Fejlesztési cél 

 8 

óra    

Előzetes tudás Az előző évfolyamokon tanult ismeretek    
A komplex Célok meghatározása: a négy nyelvi alapkészség közül a 

beszédértés 
műveltség- 

és   a   beszédkészség   előtérbe   helyezése.   A   kommunikatív 
területhez 

helyzetgyakorlatok szerepének 

hangsúlyozása. 

   

kapcsolható    
    

fejlesztési     

feladatok     

Ismeretek/fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási 

pontok 

A felmerülő hiányosságok feltérképezése, majd a szükséges Kommunikáció. 

felzárkóztatás elvégzése.    

 Tanulási technika, tanulási stratégia: RJR- ráhangolás,   

Kulcsfogalmak/ 

jelentésteremtés, reflektálás; MURDER- MOOD – 

hangulatteremtés, 

fogalmak 
motiválás. UNDERSTANDING – megértés; 

RECALLING –  

 visszahívás; DIGEST – „emésztés”, feldolgozás; EXPANDING – 

 

kiterjesztés, önvizsgálat; REVIEWING – áttekintés, 

ismétlés.  

    
Tematikai 

egység/ 
Én és a családom 

 
Óraker

et: 

Fejlesztési cél 

  8 

óra    

Előzetes tudás Az előző évfolyamokon tanultak    

 

Az idegen nyelv használata a feldolgozandó témakörhöz 

kapcsolódó 

 kommunikatív helyzetekben.    

 

A négy nyelvi alapkészség fejlesztése, a tematikus szókincs 

bővítése. 

A komplex A témakörhöz kapcsolódó kommunikatív helyzetek megoldásához 

műveltség- 

szükséges legalapvetőbb nyelvtani szerkezetek felismerése 

és  

területhez alkalmazása.    

kapcsolható 

Törekvés a folyamatosságra és az érthető kiejtésre. Az 

interkulturális 

fejlesztési kompetencia fejlesztése.    

feladatok Nyitottság kialakítása a célnyelvet beszélő népek és kultúrájuk, 

 valamint más népek és kultúrák iránt.    

http://www.sikeresvizsga.hu/?o=motivacio
http://www.sikeresvizsga.hu/?o=tanulasi-strategiak
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Képesség kialakítása a saját népet és kultúrát kívülről, a 

külső  

 szemlélő helyzetéből való szemlélésre.    

 A stratégiai kompetencia fejlesztése.    

Ismeretek/fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási 

pontok 

A család egy hétköznapjának bemutatása, a családtagok 

feladatai. A Társadalomismeret: 

témába vágó célnyelvi szövegek, hanganyagok feldolgozása 

alapján 

állampolgári jogok 

és 

az adott nyelvterület országaiban élő hasonló korú fiatalok 

kötelesség

ek,  

személyének, családjának megismerése. 

egyének és 

közösségek 

  

szerepe 

a   

  

történelem

ben.  

  Kommunikáció – 

  magyar nyelv és  
    

  irodalom: 
  konfliktusok 

  ábrázolása az 

  irodalmi/művészeti 

  alkotásokban. 

Kulcsfogalmak/ 

Személyi adat, lakóhely, állampolgárság, foglalkozás, külső és 

belső 

fogalmak tulajdonság, napszak, időpont, családon belüli feladatok. 

    
Tematikai 

egység/ 
Az otthonom 

 
Óraker

et: 

Fejlesztési cél 
 

6 óra   

Előzetes tudás Az előző évfolyamokon tanultak   

 

Az idegen nyelv használata a feldolgozandó témakörhöz 

kapcsolódó 

 kommunikatív helyzetekben.   

 

A négy nyelvi alapkészség fejlesztése, a tematikus szókincs 

bővítése. 

A komplex A témakörhöz kapcsolódó kommunikatív helyzetek megoldásához 

műveltség- szükséges legalapvetőbb nyelvtani szerkezetek felismerése és 

területhez alkalmazása.   

kapcsolható 

Törekvés a folyamatosságra és az érthető kiejtésre. Az 

interkulturális 

fejlesztési kompetencia fejlesztése.   

feladatok Nyitottság kialakítása a célnyelvet beszélő népek és kultúrájuk, 

 valamint más népek és kultúrák iránt.   
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 Képesség kialakítása a saját népet és kultúrát kívülről, a külső 

 szemlélő helyzetéből való szemlélésre.   

 A stratégiai kompetencia fejlesztése.   

Ismeretek/fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási 

pontok 

A témába vágó olvasott célnyelvi szövegek, hanganyagok Társadalomismeret: 

feldolgozása alapján a nyelvterület országaiban élő hasonló korú földrajz és település 

fiatalok lakókörnyezetének megismerése. Tárgyak, személyek kapcsolata 

összefüggő leírása egyszerű nyelvi eszközökkel. A témakörhöz 

KOMA: kapcsolódó hallott és olvasott szövegek feldolgozása. 

A beszélgetések, illetve a hallott/olvasott szövegek feldolgozása hivatalos szövegek, 

során kapott információk feldolgozása, kreatív módon történő dokumentumok 

megjelenítése (szóban, írásban, rajzos formában). Különböző létrehozása 

forrásokból származó, különböző személyekkel kapcsolatos   

Kulcsfogalmak/ Város, vidék, családi ház, sorház, bérház, albérlet, hajléktalanság, 

fogalmak irány, hosszúsági mértékegység, online-lakáshirdetés. 
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Tematikai 
egység/ 

Az iskola és barátaim 
 

Óraker
et: 

Fejlesztési cél 

  6 

óra    

Előzetes tudás Az előző évfolyamokon tanultak    

 

Az idegen nyelv használata a feldolgozandó témakörhöz 

kapcsolódó 

 kommunikatív helyzetekben.    

 

A négy nyelvi alapkészség fejlesztése, a tematikus szókincs 

bővítése. 

A komplex A témakörhöz kapcsolódó kommunikatív helyzetek megoldásához 

műveltség- 

szükséges legalapvetőbb nyelvtani szerkezetek 

felismerése és  

területhez alkalmazása.    

kapcsolható 

Törekvés a folyamatosságra és az érthető kiejtésre. Az 

interkulturális 

fejlesztési kompetencia fejlesztése.    

feladatok Nyitottság kialakítása a célnyelvet beszélő népek és kultúrájuk, 

 valamint más népek és kultúrák iránt.    

 

Képesség kialakítása a saját népet és kultúrát kívülről, a 

külső  

 szemlélő helyzetéből való szemlélésre.    

 A stratégiai kompetencia fejlesztése.    

Ismeretek/fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási 

pontok 

Vizsgarendszerek a magyarországi közoktatásban. Az iskolai Társadalomismeret: 

hétköznapok rendje, a benne tevékenykedők feladatköre, 

iskola a 

történelemben. 

kötelességei és jogai. A nevelés-oktatás folyamata során 

barátságok    

kialakulásának lehetséges módjai, helyszínei, a hosszú barátság,    

egy életen át tartó barátság feltételei. Egyszerű nyelvi eszközök    

felhasználásával lebonyolított, többnyire irányított beszélgetések    

pár- és csoportmunkában, illetve plénumban.    

Személyek, tevékenységek összefüggő bemutatása/leírása 

egyszerű    

nyelvi eszközökkel. A témakörhöz kapcsolódó hallott/olvasott    

szövegek feldolgozása. A beszélgetések, illetve a hallott/olvasott    

szövegek feldolgozása során kapott információk feldolgozása,    

kreatív módon történő megjelenítése szóban, írásban, illetve 

rajzos    

formában. Különböző forrásokból származó/különböző    

személyekkel kapcsolatos információk összevetése, 

hasonlóságok    

és különbségek felfedezése.    

Kulcsfogalmak/ Iskolakötelezettség, alapkészség és -képesség, tanulási stratégia, 

fogalmak 
tantárgyi alapkövetelmény, vizsgakövetelmény, általános 

műveltség, 

 élethosszig tartó tanulás, formális, non-formális, informális tanulás. 
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Tematikai 

egység/ 
Ruhatáram télen-nyáron, bevásárlás 

Óraker
et: 

Fejlesztési cél 

 6 

óra    

Előzetes tudás Az előző évfolyamokon tanultak    
A komplex Az idegen nyelv használata a feldolgozandó témakörhöz 

kapcsolódó 
műveltség- 

kommunikatív helyzetekben.    

területhez 
   

A négy nyelvi alapkészség fejlesztése, a tematikus szókincs 

bővítése. 
kapcsolható 

A témakörhöz kapcsolódó kommunikatív helyzetek megoldásához 
fejlesztési 

szükséges legalapvetőbb nyelvtani szerkezetek 

felismerése és 

 

feladatok 
 

alkalmazása.    
    

 

Törekvés a folyamatosságra és az érthető kiejtésre. Az 

interkulturális  
  kompetencia fejlesztése.   

 Nyitottság kialakítása a célnyelvet beszélő népek és kultúrájuk, 

 valamint más népek és kultúrák iránt.   

 Képesség kialakítása a saját népet és kultúrát kívülről, a külső 

 szemlélő helyzetéből való szemlélésre.   

 A stratégiai kompetencia fejlesztése.   

Ismeretek/fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási 

pontok 
Új ruhadarab, cipő, kiegészítők vásárlása a szaküzletekben, 

Társadalomismeret: 
plázákban, illetve online-áruházakban. Segítségkérés szóban, 

a divat története 
írásban.  

   

Ok-okozati összefüggések észrevétele az évszakok és az 

öltözködés Kommunikáció – 
között.  

magyar nyelv és 
A divat, praktikusság, az ár-érték arányának fogalma. 

irodalom: irodalmi 

és 
A témakörhöz kapcsolódó hallott/látott/olvasott szövegek 

hétköznapi 

szövegek 
feldolgozása. 

 

 

értelmezése. Szövegszegény dokumentumok, grafikonok, térképek, 

diagramok   

értelmezése.    

Kulcsfogalmak/ 
Second hand, online-vásárlás, bankkártyával történő fizetés, 
reklamálás, árucsere, természetes/környezetre káros alapanyag, a 

fogalmak vásárlás mint szenvedélybetegség, fogyasztói társadalom, 

 veszélyforrás, védekezés.   

    
Tematikai 

egység/ 
Eszem-iszom, étkezés 

 
Óraker

et: 

Fejlesztési cél  8 óra 
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Előzetes tudás Az előző évfolyamokon tanultak   

 

Az idegen nyelv használata a feldolgozandó témakörhöz 

kapcsolódó 

 kommunikatív helyzetekben.   

 

A négy nyelvi alapkészség fejlesztése, a tematikus szókincs 

bővítése. 

A komplex A témakörhöz kapcsolódó kommunikatív helyzetek megoldásához 

műveltség- szükséges legalapvetőbb nyelvtani szerkezetek felismerése és 

területhez alkalmazása.   

kapcsolható 

Törekvés a folyamatosságra és az érthető kiejtésre. Az 

interkulturális 

fejlesztési kompetencia fejlesztése.   

feladatok Nyitottság kialakítása a célnyelvet beszélő népek és kultúrájuk, 

 valamint más népek és kultúrák iránt.   

 Képesség kialakítása a saját népet és kultúrát kívülről, a külső 

 szemlélő helyzetéből való szemlélésre.   

 A stratégiai kompetencia fejlesztése.   

Ismeretek/fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási 

pontok 

A család étkezésére költhető havi összeg, a gazdálkodási, 

döntési Természetismeret: 

attitűd. Vásárlás a szupermarketben, piacon, pékségben, 

hentesnél 

táplálkozás, 

emésztés, 

és az őstermelőtől. Az étkezési szokások, az egészség 

megőrzése, kiválasztás. 

illetve a betegség kialakulása közötti összefüggések felismerése.   

Egyszerű nyelvi eszközök felhasználásával lebonyolított, 

többnyire   

irányított beszélgetések pár- és csoportmunkában, illetve   

plénumban. Tárgyak, események, cselekvéssorok összefüggő   

leírása egyszerű nyelvi eszközökkel. A témakörhöz kapcsolódó     
 
 
hallott/olvasott szövegek feldolgozása. 
Szövegszegény dokumentumok, grafikonok, diagramok, 

statisztikai adatok értelmezése. A beszélgetések, illetve a 

hallott/olvasott szövegek feldolgozása során kapott információk 

feldolgozása kreatív módon – kollázs, rajz, fotó, poszter – történő 

megjelenítése. 

 Bio élelmiszer, élelmiszeripar, adalék, tömegtermelés, alacsony 

Kulcsfogalmak/ tápanyagértékű élelmiszer, friss, tápanyagban gazdag élelmiszer, 

fogalmak 
termelési, tenyésztési, táplálkozás, egészség, betegség, 

élelmiszeripari 
 foglalkozás, mezőgazdasági foglalkozás, fogyasztói társadalom, 

 veszélyforrás.   

    
Tematikai 

egység/ 
Szabadidőmben 

 
Óraker

et: 

Fejlesztési cél  8 óra 



Reményhír Szakközépiskola, Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola 

OM:201689 

Pedagógiai Program, 2017 

 

147 

  

Előzetes tudás Az előző évfolyamokon tanultak   

 

Az idegen nyelv használata a feldolgozandó témakörhöz 

kapcsolódó 

 kommunikatív helyzetekben.   

 

A négy nyelvi alapkészség fejlesztése, a tematikus szókincs 

bővítése. 

A komplex A témakörhöz kapcsolódó kommunikatív helyzetek megoldásához 

műveltség- szükséges  legalapvetőbb  nyelvtani  szerkezetek  felismerése  és 

területhez alkalmazása.   

kapcsolható 

Törekvés a folyamatosságra és az érthető kiejtésre. Az 

interkulturális 

fejlesztési kompetencia fejlesztése.   

feladatok Nyitottság  kialakítása  a  célnyelvet  beszélő  népek  és  kultúrájuk, 

 valamint más népek és kultúrák iránt.   

 Képesség  kialakítása  a  saját  népet  és  kultúrát  kívülről,  a  külső 

 szemlélő helyzetéből való szemlélésre.   

 A stratégiai kompetencia fejlesztése.   

Ismeretek/fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási 

pontok 
A belső béke, lelki egyensúly és a szabadidő eltöltésének módja 

és 
Természetismeret: 

időtartama. 
 

 

állandóság és 
A fizikális erőnlét, a szellemi és testi teljesítőképesség 

változatok – 
összefüggése. 

 

 

információ, 
Statisztikai adatok elemzése és következtetések levonása. 

szexualitás, az 

emberi 
Szenvedélybetegségek kialakulásának okai, a gyógyíthatóság 

élet szakaszai. feltételrendszere. Tervezett szabadidős tevékenységek, avagy 

mit   

hoz a nap.    

Egyszerű nyelvi eszközök felhasználásával lebonyolított, 

többnyire   

irányított beszélgetések pár- és csoportmunkában, illetve   

plénumban.    

A témakörhöz kapcsolódó hallott/olvasott szövegek 

feldolgozása. A   

különböző forrásokból származó/különböző személyekkel   

kapcsolatos információk összevetése, hasonlóságok és 

különbségek   

felfedezése.    

 
Kulcsfogalm

ak/  
fogalma

k 

 
Szabadidős tevékenység, egészségmegőrzés, kikapcsolódás, 

erőgyűjtés, aktív/passzív tevékenység, szenvedélybetegség, testépítés, 

a szellem karbantartása, munka és szabadidő aránya, fogyasztói 

társadalom, veszélyforrás. 
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Tematikai 
egység/  

Válasszunk szakmát! 
  

Óraker
et: 

Fejlesztési cél 
   

10 óra     

Előzetes tudás Az előző évfolyamokon tanultak    

 
Az idegen nyelv használata a feldolgozandó témakörhöz 

kapcsolódó 
 kommunikatív helyzetekben.    

 

A négy nyelvi alapkészség fejlesztése, a tematikus szókincs 

bővítése. 

A komplex 
A témakörhöz kapcsolódó kommunikatív 

helyzetek 

megoldásához 

szüksé

ges legalapvetőbb  nyelvtani  szerkezetek  felismerése  és 
műveltség- 

alkalmazása. 
   

területhez 
   

Törekvés a folyamatosságra és az érthető kiejtésre. Az 

interkulturális 
kapcsolható 

kompetencia fejlesztése. 
   

fejlesztési 
   

Nyitott

ság kialakítása  a  célnyelvet  beszélő  népek  és  kultúrájuk, 
feladatok valamint más népek és kultúrák iránt.    
    

 Képesség  kialakítása  a  saját  népet  és  kultúrát  kívülről,  a  külső 

 szemlélő helyzetéből való szemlélésre.    

 A stratégiai kompetencia fejlesztése.    

Ismeretek/fejlesztési követelmények  

Kapcsolódási 

pontok 

Milyen foglalkozások tartoznak egy adott szakmacsoportba? 

Hol és  Társadalomismeret: 

hogyan lehet megszerezni a megfelelő szakmai képesítést 

(esetleg  globalizációs 

összehasonlítva az idegen nyelvű országokkal)? Milyen 

ismeretek,  jelenségek. 

készségek, képességek szükségesek egy adott szakma  

Matematika: 

gyakorlásához? Milyen tevékenységeket, feladatokat kell 

ellátni az  

adott szakmában dolgozóknak? Melyek a munkavégzés  százalékszámítás, 

legfontosabb eszközei? Milyenek a munkakörülmények és a  hatványozási 

kereseti lehetőségek, perspektívák a jövőt illetően?  ismeretek. 

    Kommunikáció – 

    magyar nyelv és 

    irodalom: 

    hivatalos szövegek, 

    dokumentumok 

    létrehozása. 

 Formális, non-formális, informális tanulás, tanulmányi idő, tandíj, 

Kulcsfogalmak/ 
tanulmányok  abszolválása,  álláskeresés,  önéletrajz,  állásinterjú, 
munkába állás, életpálya-építés, egész életen át tartó tanulás, családi 

fogalmak bevétel,  kiadás,  diákmunka,  alkalmi  munka,  főállás,  mellékállás, 

 értelmiségi  lét,  alkalmazotti/beosztotti  lét,  vállalkozói  attitűd, 

 megélhetés, korlátozott lehetőség, családi pénzügyi gazdálkodás. 
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Tematikai 

egység/  
Végre itt a nyár! 

  
Óraker

et: 

Fejlesztési cél 
   

4 óra     

Előzetes tudás Az előző évfolyamokon tanultak    
A komplex Az idegen nyelv használata a feldolgozandó témakörhöz 

kapcsolódó 
műveltség- 

kommunikatív helyzetekben.    

területhez 
   

A négy nyelvi alapkészség fejlesztése, a tematikus szókincs 

bővítése. 
kapcsolható 

A témakörhöz kapcsolódó kommunikatív helyzetek megoldásához 
fejlesztési szükséges legalapvetőbb nyelvtani szerkezetek felismerése és   
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alkalmazása. 

Törekvés a folyamatosságra és az érthető kiejtésre. Az 

interkulturális kompetencia fejlesztése. 

feladatok Nyitottság kialakítása a célnyelvet beszélő népek és kultúrájuk, 
valamint más népek és kultúrák iránt. 

Képesség kialakítása a saját népet és kultúrát kívülről, a 

külső szemlélő helyzetéből való szemlélésre. 

A stratégiai kompetencia fejlesztése.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási 

pontok 
Diákmunka nyáron – lehetőségek itthon és külföldön. 

Természetismeret: 
Projektjavaslatok: - Plakát/kollázs készítése álmaink 

térképhasználat, országáról/városáról. - Képekkel, reáliákkal illusztrált 

beszámoló 

országismeret. 
egy osztálykirándulásról a partner osztálynak. - Utazás  

megtervezése az idegen nyelvű katalógusok kínálata, internet 

stb. 

Kommunikáció – 
alapján. - Kvízjáték összeállítása a célországgal kapcsolatos 

magyar nyelv és ismeretek köréből a párhuzamos osztály számára, vagy a 

csoportot 

irodalom: 
kétfelé bontva. információforrások 

 

 használata 

 

(prospektusok, 

képek), 

 szövegalkotás. 
  

Kulcsfogalmak/ 
Útiterv, előzetes informálódás, alkalmazkodás, beilleszkedés 

fogalmak  

 

A fejlesztés várt eredményei a 11. évfolyam végén: 
 
A tanuló megért olyan mondatokat és gyakrabban használt kifejezéseket, amelyek az őt 

közvetlenül érintő területekhez kapcsolódnak (pl. nagyon alapvető személyes és családdal 

kapcsolatos információk, vásárlás, helyismeret, állás). Az egyszerű és rutinszerű nyelvi 

helyzetekben tud kommunikálni úgy, hogy egyszerű és direkt módon információkat cserél 

családi vagy mindennapi dolgokról. Le tudja írni nagyon egyszerű formában a 

viszonyulását valamihez, a közvetlen környezetében és olyan területeken, amelyek a 

legalapvetőbb szükségleteket érintik. 
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Matematika 

 
A matematika tanulásának eredményeként a tanulók megismerik a világ számszerű 

vonatkozásait, összefüggéseit, az ember szempontjából legfontosabb 

törvényszerűségeket, relációkat. A tantárgyi ismeretek elsajátítását olyan problémák 

felvetésével / problémamegoldási eljárások alkalmazásával kell segíteni, hogy a 

tanulók ismerjék fel a matematika gyakorlati életben és ismereteik bővítésében való 

alkalmazhatóságát más területeken is, valamint hasznosítsák is azt. Mindezek 

elemzéséhez, megismeréséhez, de elsősorban szakmai gyakorlati alkalmazásához 

legyenek algebrai, halmazelméleti, geometriai ismereteik, melyekkel képessé válnak a 

világ térbeli, időbeli folyamatainak objektív értelmezésére, a változás, fejlődés 

tendenciáinak felismerésére.  

A tanulási folyamatot, a tevékenységeket úgy kell megszervezni, hogy 

növekedjék a tanulók figyelemkoncentrációja, fejlődjék önálló és logikus 

gondolkodásuk, kreativitásuk, probléma- és összefüggés-felismerő, valamint a 

fegyelmezett, precíz (kooperatív) munkára való képességük, bővüljön kommunikációs 

terük (szöveg, ábra, jelrendszer), legyen igényük a folyamatos önellenőrzésre. 

Mindezen célok elérése érdekében a hangsúlyokat a következő területekre, 

tevékenységekre helyezzük: 

– a hétköznapok matematikája (gyakorlat, becslés, kerekítés, fejben 

számolás); 

– a kommunikáció fejlesztése (szöveges problémamegoldás); 

– szövegek matematikai tartalmának értelmezése, elemzése; 

– kombinatorika, valószínűség, statisztika elemei; 

– matematikai modellek és alkalmazhatóságuk; 

– algoritmus, kiszámíthatóság; 

– mennyiségek közötti kapcsolatok (függvényjellegű, illetve valószínűségi) 

megértése; 

– többféle megoldási mód keresése; 

– önellenőrzés módjai (eredmény realitása); 

– számológép és számítógép használata.  

 

Célunk, hogy a szakközépiskola elvégzése után a tanuló legyen képes 

– elvégezni alapműveleteket racionális számkörben; 

– elvégezni egész kitevőjű hatványozást a racionális számkörben; 

– behelyettesíteni, megbecsülni és kiszámolni (géppel) adott (szakmai) 

képletek értékét; 

– matematikailag értelmezni egyszerű szöveges problémákat; 

– megoldani egyszerűbb szöveges feladatokat; 

– megoldani egyismeretlenes elsőfokú egyenleteket; 

– értelmezni relációkat (pl. kisebb, nagyobb), logikai kapcsolatokat (pl. és, 

vagy, ha-akkor, is); 

– alkalmazni az egyenes és fordított arányosságot, a százalékszámítást; 

– használni elemi geometriai fogalmakat; 

– elvégezni elemi méréseket, geometriai számításokat, mértékegységeket 

használni;  

– felismerni a szimmetria, hasonlóság, egybevágóság eseteit; 

– tájékozódni a számegyenesen, derékszögű koordinátarendszerben; 

– felismerni egyszerűbb sorozatokat (számtani, mértani);  
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– felismerni műveletsorokat, algoritmusokat;  

– értelmezni, létrehozni egyszerű grafikonokat, diagramokat, táblázatokat; 

– felismerni, értelmezni a matematika (halmazok, valószínűség-számítás, 

kombinatorika, statisztika, geometria) elemi fogalmait, szakkifejezéseit;  

– megfogalmazni a szakma tanulása során felmerült matematikai jellegű 

kérdéseit, problémáit; 

– új információkat, megoldást keresni könyvtárban, interneten. 

 

9. évfolyam: 2 óra/hét, összesen 72 óra 

 

 

Tematikai 

egység/ 

Fejlesztési cél 

Számtan, algebra 

Órake

ret 

12 óra 

Előzetes tudás 
Elemi számolás, alapműveletek, tízes számrendszer, algebrai 

kifejezés, képlet behelyettesítési értéke, zsebszámológép használata. 

A komplex 

műveltség-

területhez 

kapcsolható 

fejlesztési 

feladatok 

A tájékozódás fejlesztése a világ mennyiségi viszonyaiban. 

Megismeréshez szükséges képességek fejlesztése (tapasztalat, 

képzelet, emlékezés, gondolkodás, rendszerezés, ismerethordozók 

használata). Problémakezelés és -megoldás fejlesztése. A kreativitás 

(adott feltételek szerinti) fejlesztése. Akarati, érzelmi, önfejlesztő 

képességek fejlesztése, az együttéléssel kapcsolatos értékek erősítése 

(kommunikáció, együttműködés, motiváltság, önszabályozás, énkép). 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási 

pontok 

A racionális számok írása, olvasása, összehasonlítása. 

A tízes számrendszer használata, ábrázolás számegyenesen, 

alapműveletek, hatványozás (10 hatványai) elvégzése, 

négyzetgyökvonás (számológéppel). 

Algebrai kifejezések (összevonás), képletekbe behelyettesítés 

(képletgyűjtemények használata).  

Pontosság (hibahatár), nagyságrend, becslés, kerekítés. 

 

Törekvés az/ önálló, aktív munkára, kreativitásra, 

kommunikációra, kooperációra. 

Eredmények korrekt szöveges megfogalmazása.  

Matematikai ismeretek helyes alkalmazása gyakorlati 

problémákban: logikus, fegyelmezett, kritikus/önkritikus 

gondolkodás. 

Növekvő igény az önellenőrzésre. 

Fogalmak, szakkifejezések felismerése. 

Zsebszámológép használata. 

Kommunikáció – 

magyar nyelv és 

irodalom; 

osztályközösség-építés; 

idegen nyelv:  

szövegértés, 

kommunikáció,  

önismeret,  

tanulási technikák,  

kooperáció. 

 

Kulcsfogalmak 
Szám, alapművelet, hatvány, négyzetgyök, azonosság, normál alak, 

pontosság (hibahatár), számegyenes, számhalmazok.  

 

 

Tematikai 

egység/ 

Fejlesztési cél 

Gondolkodási módszerek, halmazok, 

kombinatorika, valószínűség, statisztika 

Órake

ret 

20 óra 



Reményhír Szakközépiskola, Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti 

Iskola 

OM:201689 

Pedagógiai Program, 2017 

 

153 

Előzetes tudás 

Elemi szinten a halmaz, grafikon, szöveges feladat, valószínűség 

fogalmának felismerése. Alapfokú számolási készség, egyszerű, rövid 

szövegek értő olvasása. Tájékozódás a számegyenesen (racionális 

számkör). 

A komplex 

műveltség-

területhez 

kapcsolható 

fejlesztési 

feladatok 

A tájékozódás fejlesztése a világ mennyiségi viszonyaiban, a 

térben és az időben. Megismeréshez szükséges képességek fejlesztése 

(tapasztalat, képzelet, emlékezés, gondolkodás, rendszerezés, 

ismerethordozók használata). Problémakezelés és -megoldás 

fejlesztése. A kreativitás fejlesztése (adott feltételek szerint). Akarati, 

érzelmi, önfejlesztő képességek fejlesztése, az együttéléssel 

kapcsolatos értékek erősítése (kommunikáció, együttműködés, 

motiváltság, önszabályozás, énkép). 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási 

pontok 

Halmazokkal kapcsolatos műveletek végzése (elem, válogatás, 

ábrázolás). 

Grafikon, diagram, koordinátarendszer – értelmezés, tájékozódás, 

ábrázolás.  

A nyelv logikai elemeinek felismerése a matematikában 

(összehasonlítás, viszonyítás, rendezés, relációk, műveletek: és, 

vagy, ha - akkor, minden, van olyan, nem minden, egyik sem, nem). 

Feltétel, előzmény, következmény felismerése, alkalmazása 

egyszerű esetekben. 

Szövegértelmezés gyakorlati feladatokban (adatok kiválasztása, 

lejegyzése, becslés, kiszámítás, ellenőrzés).  

A valószínűség gyakorlati fogalmának megismerése („biztos”, 

„lehet, de nem biztos”, „lehetetlen”), valószínűségi játékok, 

problémák. 

Probléma-megoldási módszerek gyakorlása (próbálgatás; 

következtetés, sejtés, szabályosságok, lehetőségek kipróbálása, 

ellenpélda szerepe). 

Statisztika a hétköznapi életben (adatgyűjtés, mintavétel). 

 

A fogalmak felismerése, alkalmazása hétköznapi, tantárgyi, 

gyakorlati előfordulásaikban.  

Aktív, kreatív munkavégzés, a kommunikáció, kooperáció javuló 

szintje. 

Az eredmények korrekt, szöveges megfogalmazása.  

Logikus, fegyelmezett, kritikus/önkritikus gondolkodás. 

Közelítő fejben számolás, becslés (nagyságrend). 

Az önellenőrzés igénye, alkalmazása. 

Ismerethordozók kezelése, tudatos használata. 

Kommunikáció – 

magyar nyelv és 

irodalom; 

osztályközösség-építés; 

természetismeret; 

társadalomismeret; 

idegen nyelv: 

szövegértés, 

kommunikáció,  

önismeret,  

tanulási technikák,  

kooperáció, 

adatsorok, diagramok 

értelmezése. 

Kulcsfogalmak 

Halmaz, számegyenes, pontosság (hibahatár), nagyságrend, 

koordinátarendszer, grafikon, diagram, logikai művelet, statisztika, 

valószínűség. 

 

 

Tematikai 

egység/ 

Fejlesztési cél 

Függvények, sorozatok, egyenletek, algoritmus 

Órake

ret 

20 óra 
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Előzetes tudás Számolás racionális körben, számegyenes, koordinátarendszer. 

A komplex 

műveltség-

területhez 

kapcsolható 

fejlesztési 

feladatok 

A tájékozódás fejlesztése a világ mennyiségi viszonyaiban, a 

térben és az időben. Megismeréshez szükséges képességek fejlesztése 

(tapasztalat, képzelet, emlékezés, gondolkodás, rendszerezés, 

ismerethordozók használata). Problémakezelés és -megoldás 

fejlesztése. A kreativitás fejlesztése (adott feltételek szerint). Akarati, 

érzelmi, önfejlesztő képességek fejlesztése, az együttéléssel 

kapcsolatos értékek erősítése (kommunikáció, együttműködés, 

motiváltság, önszabályozás, énkép). 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási 

pontok 

Egyes gyakorlati összefüggések matematikai modelljének 

megalkotása (egyenes arányosság, táblázat, képlet, függvény, ábra).  

Elsőfokú egyismeretlenes egyenletre vezető szöveges feladat 

megoldása.  

Algoritmusok felismerése, alkalmazása, pl. sorozatok, számtani 

sorozat, mértani sorozat, kamatszámítás.  

Arányos mennyiségek, fordított arány, százalék, százalékszámítás 

alkalmazása játékos, beugratós, gyakorlatias feladványokban.  

 

Önálló, aktív munka, kreativitás, kommunikáció és kooperáció 

javuló szintje.  

Többféle megoldási út keresése. 

Az eredmények korrekt, szöveges megfogalmazása.  

Az ismeretek helyes alkalmazása gyakorlati problémákban. 

Logikus, fegyelmezett, kritikus/önkritikus gondolkodás. 

A helyes megoldások számának keresése (mikor lehet több is?). 

Önellenőrzés igénye, rutinszerű alkalmazása. 

Ismerethordozók kezelése, tudatos használata. 

Kommunikáció – 

magyar nyelv és 

irodalom; 

osztályközösség-építés; 

természetismeret; 

társadalomismeret; 

idegen nyelv: 

szövegértés, 

kommunikáció, 

önismeret,  

tanulási technikák,  

kooperáció, 

társadalom- és 

természetismereti 

adatsorok, diagramok, 

függvények 

értelmezése, köznapi 

gazdálkodási 

ismeretek. 

 

Kulcsfogalmak 
Százalék, sorozat, függvény, egyenlet, definíció (képlet, szabály), 

grafikon, táblázat, diagram, algoritmus, kamat.  

 

 

Tematikai 

egység/ 

Fejlesztési cél 

A geometria alapjai  

Órake

ret 

20 óra 

Előzetes tudás 

Alapfokú tájékozódás a térben, egyszerű alakzatok és testek 

felismerése, elemi mérés (vonalzó, szögmérő, mérőszalag), vázlatos 

rajzolás, derékszögű koordináta-rendszer ismerete, képletgyűjtemény 

használata. 

A komplex 

műveltség-

területhez 

kapcsolható 

fejlesztési 

feladatok 

A tájékozódás fejlesztése a világ mennyiségi viszonyaiban, a 

térben és az időben. Megismeréshez szükséges képességek fejlesztése 

(tapasztalat, képzelet, emlékezés, gondolkodás, rendszerezés, 

ismerethordozók használata). Problémakezelés és -megoldás 

fejlesztése. A kreativitás fejlesztése (adott feltételek szerint). Akarati, 

érzelmi, önfejlesztő képességek fejlesztése, az együttéléssel 

kapcsolatos értékek erősítése (kommunikáció, együttműködés, 

motiváltság, önszabályozás, énkép). A matematika épülésének 
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bemutatása (geometria története: a földmérés gyakorlati 

szükségességéből). 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási 

pontok 

Alapvető geometriai fogalmak ismerete (sík és tér, pont, 

egyenes, félegyenes, szakasz, távolság, szög, párhuzamosság, 

merőlegesség, síkidomok és térbeli testek). 

Háromszög, négyszög, sokszög, kör felismerése, tulajdonságai 

megállapítása (Thalész-tétel).  

Tulajdonságok, szabályosság, szimmetria felismerése, alkalmazása 

egyszerű esetekben. 

Derékszögű háromszög adatai, Pitagorasz-tétel (oldalak és szögek 

kapcsolata – szögfüggvény).  

Egybevágóság, hasonlóság felismerése, alkalmazása egyszerű 

következtetésekben.  

 

Mérés (módszerek, mértékegységek alkalmazása), kerület, terület 

(gyakorlati pl.) kiszámítása. 

Egyszerű testek fajtáinak felismerése (gúla, kúp, hasáb, henger, 

gömb).  

Alapadatokból terület, térfogat becslése, képletgyűjteménnyel 

kiszámolása. 

Vektorok fogalma. 

(Szak)rajz, ábra olvasása, értelmezése. 

Geometriai problémák vázlatos ábrázolása, modellezése.  

Geometriai ismeretek használata gyakorlati problémákban. 

 

Kreativitás, kommunikáció, kooperáció, önismeret fejlődése. 

Az eredmények korrekt szöveges megfogalmazása. 

Logikus, fegyelmezett, kritikus/önkritikus gondolkodás.  

Közelítő fejszámolás, becslés (nagyságrend), pontosság (hibahatár). 

Az önellenőrzés igénye, rutinszerű alkalmazása.  

Ismerethordozók kezelése, tudatos használata. 

Kommunikáció – 

magyar nyelv és 

irodalom; 

osztályközösség-építés; 

természetismeret; 

társadalomismeret; 

idegen nyelv: 

szövegértés, 

kommunikáció, 

önismeret,  

tanulási technikák,  

kooperáció, 

térbeli relációk, 

szabályosságok.  

 

Kulcsfogalmak 
Sík, tér, szög, síkidom, test, mérés, kerület, terület, térfogat, 

felszín, szimmetria, síkidom, nevezetes alakzatok. 

 

 

A fejlesztés várt eredményei a 9. évfolyam végén 

A tanuló képes legyen:  
 elvégezni alapműveleteket és egész kitevőjű hatványozást racionális 

számkörben; 

 behelyettesíteni és kiszámolni (géppel) adott (szakmai) képletek értékét;  
 megoldani egyszerű szöveges problémákat (következtetés, próbálgatás, 

elsőfokú egyenlet);  
 értelmezni relációkat (kisebb, nagyobb), logikai kapcsolatokat (nem, 

és/vagy, ha, akkor, is);  
 alkalmazni az egyenes és fordított arányosságot, százalékszámítást; 

 használni elemi geometriai fogalmakat és mértékegységeket;  
 elvégezni elemi méréseket, geometriai számításokat; 
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 felismerni szimmetriát, egybevágóságot;  
 tájékozódni számegyenesen, derékszögű koordináta rendszerben; 

 felismerni műveletsorokat, algoritmusokat;  
 értelmezni, ábrázolni a tanultakhoz kapcsolódó grafikonokat, 

diagramokat, táblázatokat; 

 felismerni a matematika (halmazok, valószínűség, kombinatorika, 

statisztika, geometria) elemi fogalmait, szakkifejezéseit;  
 megfogalmazni a szakma tanulása során felmerült matematikai jellegű 

kérdéseit, problémáit, megoldást keresni ezekre;  
 új információkat keresni (könyvtárban) interneten. 
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10. évfolyam: 1 óra/hét, összesen 36 óra 

 

 

Tematikai 

egység/ 

Fejlesztési cél 

Számtan, algebra 

Órake

ret 

6 óra 

Előzetes tudás 
Gyakorlottság a számolásban, alapműveletek, tízes számrendszer, 

algebrai kifejezés, képlet behelyettesítése. 

A komplex 

műveltség-

területhez 

kapcsolható 

fejlesztési 

feladatok 

A tájékozódás fejlesztése a világ mennyiségi viszonyaiban, a 

térben és az időben. Megismeréshez szükséges képességek fejlesztése 

(tapasztalat, képzelet, emlékezés, gondolkodás, rendszerezés, 

ismerethordozók használata). Problémakezelés és -megoldás 

fejlesztése. A kreativitás fejlesztése (adott feltételek szerint). Akarati, 

érzelmi, önfejlesztő képességek fejlesztése, az együttéléssel 

kapcsolatos értékek erősítése (kommunikáció, együttműködés, 

motiváltság, önszabályozás, énkép). 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási 

pontok 

Alapműveletek, hatványozás, négyzetgyökvonás 

(számológéppel). 

Algebrai kifejezések (alapműveletek), műveleti szabályok 

alkalmazása, képletek, behelyettesítés (képletgyűjtemények 

használata).  

Pontosság (hibahatár), nagyságrend (normál alak), számolás fejben, 

papíron, géppel, becslés, kerekítés. 

 

Önálló, aktív munka, kreativitás, kommunikáció, kooperáció 

javuló szintje. 

Eredmények korrekt, szöveges megfogalmazása. 

Matematikai ismeretek helyes alkalmazása gyakorlati 

problémákban. 

Logikus, fegyelmezett, kritikus/önkritikus gondolkodás.  

Önellenőrzés igénye. 

Zsebszámológép gyakorlott használata. 

Kommunikáció – 

magyar nyelv és 

irodalom; 

osztályközösség-építés; 

idegen nyelv: 

szövegértés, 

kommunikáció,  

önismeret,  

tanulási technikák,  

kooperáció. 

 

Kulcsfogalmak 
Szám, alapművelet, hatvány, négyzetgyök, normál alak, becslés, 

pontosság (hibahatár), ellenőrzés, számegyenes. 

 

 

Tematikai 

egység/ 

Fejlesztési cél 

Gondolkodási módszerek, halmazok, 

kombinatorika, valószínűség, statisztika 

Órake

ret 

10 óra 

Előzetes tudás 

Halmaz, grafikon, szöveges feladat, valószínűség fogalmának 

felismerése, számolási készség, szövegek értő olvasása, tájékozódás a 

számegyenesen. 

A komplex 

műveltség-

területhez 

kapcsolható 

A tájékozódás fejlesztése a világ mennyiségi viszonyaiban, a 

térben és az időben. Megismeréshez szükséges képességek fejlesztése 

(tapasztalat, képzelet, emlékezés, gondolkodás, rendszerezés, 

ismerethordozók használata). Problémakezelés és -megoldás 
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fejlesztési 

feladatok 

fejlesztése. A kreativitás fejlesztése (adott feltételek szerint). Akarati, 

érzelmi, önfejlesztő képességek fejlesztése, az együttéléssel 

kapcsolatos értékek erősítése (kommunikáció, együttműködés, 

motiváltság, önszabályozás, énkép). 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási 

pontok 

Halmazokkal kapcsolatos műveletek végzése (részhalmaz, 

metszet, unió, ábrázolás).  

Grafikon, diagram, koordinátarendszer használata. 

A nyelv logikai elemeinek tudatos alkalmazása a matematikában 

(összehasonlítás, viszonyítás, rendezés, relációk, műveletek: és, 

vagy, ha - akkor, minden, van olyan, nem minden, egyik sem, nem). 

Ellentmondás, bizonyítás, általánosítás felismerése, alkalmazása 

egyszerű esetekben. 

Szövegértelmezés gyakorlati feladatokban (adatok kiválasztása, 

lejegyzése, megoldási terv, becslés, kiszámítás, ellenőrzés), 

matematikai modellalkotás.  

Gráfok, kombináció, variáció alkalmazása egyszerű problémákban.  

Valószínűség gyakorlati fogalmának alkalmazása („biztos”, „lehet, 

de nem biztos”, „lehetetlen”), valószínűségi játékokban, 

problémákban.  

Probléma-megoldási módszerek alkalmazása (próbálgatás; 

következtetés, sejtés, szabályosságok, lehetőségek kipróbálása, 

ellenpélda szerepe). 

Statisztika a hétköznapi életben (adatgyűjtés, mintavétel, 

relevancia, következtetések). 

 

Aktív, kreatív munkavégzés, a kommunikáció, kooperáció 

javuló szintje. 

Önismeret fejlődése, reális énkép.  

Eredmények korrekt, szöveges megfogalmazása.  

Logikus, fegyelmezett, kritikus/önkritikus gondolkodás.  

Közelítő fejben számolás, becslés (nagyságrend).  

Önellenőrzés igénye, alkalmazása.  

Tájékozódás térben, időben, folyamatokban. 

Ismerethordozók kezelése, tudatos használata. 

Kommunikáció – 

magyar nyelv és 

irodalom; 

osztályközösség-építés; 

természetismeret; 

társadalomismeret; 

idegen nyelv: 

szövegértés, 

kommunikáció,  

önismeret,  

tanulási technikák,  

kooperáció, 

adatsorok, diagramok 

értelmezése. 

Kulcsfogalmak 
Halmaz, számegyenes, koordinátarendszer, grafikon, diagram, 

logikai művelet, statisztika, valószínűség. 

 

 

Tematikai 

egység/ 

Fejlesztési cél 

Függvények, sorozatok, egyenletek, algoritmus 

Órake

ret 

10 óra 

Előzetes tudás 

Számolás racionális körben, számegyenes, koordinátarendszer, 

függvények ábrázolása értéktáblázatból, sorozatok fogalma, 

hatványozás, kamatszámítás. 

A komplex 

műveltség-

területhez 

kapcsolható 

A tájékozódás fejlesztése a világ mennyiségi viszonyaiban, a 

térben és az időben. Megismeréshez szükséges képességek fejlesztése 

(tapasztalat, képzelet, emlékezés, gondolkodás, rendszerezés, 

ismerethordozók használata). Problémakezelés és -megoldás 
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fejlesztési 

feladatok 

fejlesztése. A kreativitás fejlesztése (adott feltételek szerint). Akarati, 

érzelmi, önfejlesztő képességek fejlesztése, az együttéléssel 

kapcsolatos értékek erősítése (kommunikáció, együttműködés, 

motiváltság, önszabályozás, énkép). 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási 

pontok 

Gyakorlati összefüggések matematikai modelljének alkalmazása 

(egyenes/fordított arányosság, táblázat, grafikon, képlet, függvény). 

Elsőfokú egyismeretlenes egyenletre, egyenletrendszerre vezető 

szöveges feladat megoldása, ellenőrzés, megoldhatóság vizsgálata. 

Algoritmusok: pl. sorozatok, számtani sorozat – egyszerű 

számítások gyakorlati problémákban; mértani sorozat elemeinek 

számolása; kamatszámítás (kamatos kamat számítása). 

(Fejtörők, beugratós, gyakorlatias feladványok.)  

 

Önálló, aktív munka, kreativitás, kommunikáció, kooperáció 

javuló szintje.  

Többféle megoldási út keresése.  

Eredmények korrekt, szöveges megfogalmazása.  

Közelítő fejszámolás (nagyságrend), becslés, pontosság.  

Logikus, fegyelmezett, kritikus/önkritikus gondolkodás.  

Helyes megoldások számának keresése (mikor lehet több is?). 

Önellenőrzés igénye, rutinszerű alkalmazása.  

Tájékozódás térben, időben, folyamatokban.  

Ismerethordozók kezelése, tudatos használata. 

Kommunikáció – 

magyar nyelv és 

irodalom; 

osztályközösség-építés; 

természetismeret; 

társadalomismeret; 

idegen nyelv: 

szövegértés, 

kommunikáció,  

önismeret,  

tanulási technikák,  

kooperáció, 

adatsorok, diagramok, 

függvények 

értelmezése. 

 

Kulcsfogalmak 
Százalék, sorozat, függvény, képlet, szabály, grafikon, táblázat, 

diagram, algoritmus. 

 

 

Tematikai 

egység/ 

Fejlesztési cél 

A geometria alapjai 

Órake

ret 

10 óra 

Előzetes tudás 
Tájékozódás a térben, alakzatok és testek felismerése, elemi mérés, 

vázlatos rajzolás, képletgyűjtemény használata. 

A komplex 

műveltség-

területhez 

kapcsolható 

fejlesztési 

feladatok 

A tájékozódás fejlesztése a világ mennyiségi viszonyaiban, a 

térben és az időben. Megismeréshez szükséges képességek fejlesztése 

(tapasztalat, képzelet, emlékezés, gondolkodás, rendszerezés, 

ismerethordozók használata). Problémakezelés és -megoldás 

fejlesztése. A kreativitás fejlesztése (adott feltételek szerint). Akarati, 

érzelmi, önfejlesztő képességek fejlesztése, az együttéléssel 

kapcsolatos értékek erősítése (kommunikáció, együttműködés, 

motiváltság, önszabályozás, énkép). A matematika épülésének 

bemutatása (geometria története). 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási 

pontok 

Az alapvető geometriai fogalmak ismerete és használata (sík és 

tér, pont, egyenes, félegyenes, szakasz, távolság, szög, 

párhuzamosság, merőlegesség).  

Síkidomok és térbeli testek felismerése (modell, absztrakció 

fogalma).  

Kommunikáció – 

magyar nyelv és 

irodalom; 

osztályközösség-építés; 

természetismeret; 
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Háromszög, négyszög, sokszög, kör felismerése, tulajdonságai 

megállapítása (Thalész-tétel).  

Tulajdonságok, szabályosság, szimmetria felismerése, 

alkalmazása egyszerű esetekben.  

Derékszögű háromszög adatai, Pitagorasz-tétel (oldalak és 

szögek kapcsolata – szögfüggvény).  

Egybevágóság, hasonlóság felismerése, alkalmazása.  

Mérés (módszerek, mértékegységek használata), kerület, terület 

(gyakorlati pl.) kiszámítása.  

Egyszerű testek fajtái tulajdonságainak megállapítása (gúla, 

kúp, hasáb, henger, gömb).  

Alapadatokból terület, térfogat, felszín becslése, 

képletgyűjteménnyel kiszámolása.  

Rajzok értelmezése (műszaki, szakmai példák).  

Vektorok fogalma, egyszerű alkalmazások.  

Geometriai problémák vázlatos ábrázolása, modellezése.  

 

Kreativitás, kommunikáció, kooperáció, önismeret fejlődése. 

Eredmények korrekt szöveges megfogalmazása. Logikus, 

fegyelmezett, kritikus/önkritikus gondolkodás. Közelítő 

fejszámolás, becslés (nagyságrend), pontosság (hibahatár). 

Önellenőrzés igénye, rutinszerű alkalmazása. Tájékozódás térben, 

időben, folyamatokban. Ismerethordozók kezelése, tudatos 

használata. 

társadalomismeret; 

idegen nyelv: 

szövegértés, 

kommunikáció, 

önismeret, tanulási 

technikák, kooperáció, 

térbeli relációk, 

szabályosságok, 

szimmetriák. 

Kulcsfogalmak 
Sík, tér, szög, távolság, mérés, kerület, terület, térfogat, felszín, 

szimmetria, nevezetes síkidomok, szabályos testek. 

 

A fejlesztés várt eredményei a 10. évfolyam végén 
 
A tanuló képes legyen:  

 behelyettesíteni,  megbecsülni  és  kiszámolni  (géppel)  összetettebb  

(szakmai) képletek értékét;  
 matematikailag értelmezni és megoldani szöveges problémákat 

(következtetés, elsőfokú egyenlet);  
 értelmezni relációkat (kisebb, nagyobb) logikai kapcsolatokat (nem, 

és/vagy, ha-akkor, is);  
 alkalmazni az egyenes és fordított arányosságot, százalékszámítást 

szöveges problémákra is;  
 használni és alkalmazni elemi geometriai fogalmakat és 

mértékegységeket;  
 elvégezni geometriai számításokat; 

 felismerni szimmetriát, hasonlóságot, egybevágóságot;  
 tájékozódni számegyenesen, derékszögű koordináta rendszerben; 

 felismerni műveletsorokat, algoritmusokat;  
 értelmezni, ábrázolni a feldolgozott témakörökhöz kapcsolódó 

grafikonokat, diagramokat, táblázatokat;  
 felismerni, értelmezni a matematika (halmazok, valószínűség, 

kombinatorika, statisztika, geometria) elemi fogalmait, szakkifejezéseit;  
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 megfogalmazni a szakma tanulása során felmerült matematikai jellegű 

kérdéseit, problémáit, megoldást keresni ezekre;  
 új információkat keresni (könyvtárban) interneten. 
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Társadalomismeret 

 

Az Ember és társadalom (és részben a Földünk – környezetünk) műveltségterület 

tartalmait a szakiskolákban egyetlen tantárgy, a komplex Társadalomismeret közvetíti. Ez a 

történelem, a társadalomismeret, az erkölcs és etika, a hon- és népismeret, a társadalmi, 

állampolgári és gazdasági ismeretek, valamint a filozófia területeinek tartalmait különböző 

arányban tartalmazza. 

A Társadalomismeret tantárgy főbb feladatai a Köznevelési törvény 

szakközépiskolákra vonatkozó szakaszaiból és a 2012-ben elfogadott NAT-ból következően 

fogalmazhatóak meg:  
— a történelmi múlt megismerése járuljon hozzá a jelen összefüggései, az összetett 

társadalmi folyamatok megértéséhez;  
— az események feltárása, bemutatása és értelmezése révén fejlessze a tanulók 

készségeit, kompetenciáit, melynek révén sikeres felnőtté válhatnak;  
— támogassa a felnőtté váló szakiskolai tanulók tudatos közéleti részvételét, az aktív 

állampolgárrá válásukat, erősítse a demokrácia értékeit gondolkodásukban;  
— tegye lehetővé más kultúrák megismerését, az általuk közvetített értékek 

felismerését és befogadását, különös tekintettel a Kárpát-medencében együtt élő 

népekre, vallásokra;  
— segítse elő szűkebb és tágabb közösségekhez tartozásuk személyes megélését, 

felelősségtudatos magatartásukat;  
— a történelmi események tanulmányozása tegye képessé a szakiskolai tanulókat a 

jelenben való eligazodásban, és segítse a jövőre való felkészülésüket;  
— a szakiskolai tanulók életkorához és érdeklődéséhez igazodva a történelmi 

megismerés során kapjanak képet a múltról, és különösen a közelmúlt világáról, a 

jelent alakító tényezőiről;  
— személyes élményt alakítson ki a tanulókban a történelmi szituációkkal 

kapcsolatban, lehetőséget biztosítson a történelemből fakadó tanulságok 

levonására;  
— a történelem problémaközpontú megközelítése biztosítsa az önismereti, a társas 

kapcsolati kultúra fejlesztését és a pozitív énkép kialakítását a tanulókban;  
— a társadalmi, állampolgári és gazdasági ismeretek ismeretkör legfőbb feladata, 

hogy reflektáljon a diákok társadalmi tapasztalataira. 
 
A tantárgy tanításának céljai a szakközépiskolai közismereti tantárgyrendszerben a 

következők:  
— A differenciált történelmi gondolkodás kialakítása, az adatok, tények, fogalmak, a 

történettudomány által kínált konstrukciók (sémák) rugalmas adaptálásával, illetve 

a történettudomány vizsgálati eljárásainak (történeti probléma felismerése, 

megfogalmazása, a kritika, az interpretáció) alkalmazásával.  
— A tanulók ismerjék fel és értsék meg azt, hogyan és miért éreztek, gondolkodtak, 

cselekedtek másként az emberek a múltban, mint a jelenben élők.  
— A történelmi kulcsfogalmak, a történelmi folyamatok megértése és elsajátítása 

segíti a tanulókat a múltra vonatkozó magyarázatok, következtetések és 

értékelések megértésében, a történelmi ismeretek rendszerezésében, a múlttal és a 

múlt megismerésével kapcsolatos kérdések egyre árnyaltabb megválaszolásában, a 

különböző korok és események összehasonlításában, az összefüggések 

azonosításában, valamint az önálló következtetések és vélemények 

megfogalmazásában.  
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— A társadalmi, állampolgári és gazdasági ismeretek ismeretkör legfőbb célja, hogy a 
különböző társadalomtudományok (szociológia, szociálpszichológia, politológia 

jogtudomány,közgazdaság-tudomány stb.) nézőpontjából mutasson be 

jelenségeket, problémákat, és segítse a tanulókat ezek értelmezésében, 

következtetések megfogalmazásában; valamint segítse a szakiskolai tanulókat a 

szűkebb és tágabb környezetükben való eligazodásban, boldogulásban.  
— Fontos cél továbbá, hogy a személyes tapasztalatra építő készségfejlesztő 

módszerek alkalmazásával a tantárgy alapozza meg és fejlessze a diákok szociális, 

erkölcsi és jogi érzékét, és erősítse problémamegoldó gondolkodásukat.  
Lényeges eleme a kerettantervi programszerkezetnek a bemeneti és kimeneti mérések 

rendszere, amely által pontos képet lehet kapni a szakközépiskolába belépő tanulóknak a 

tantárgyhoz kapcsolódó kompetenciáiról és ismereteiről, illetve azok hiányáról, és ennek 

ismeretében lehet megvalósítani a szakközépiskolai közismereti kerettantervet, amely 

lehetőséget ad a tanulók különbözőségének kezelésére. 
 
A 9-10. évfolyamon a társadalomismeret tantárgyi célja az, hogy a tanulók képesek 

legyenek  
— az európai és a magyar történelem és társadalom alapvető folyamatainak 

megértésére;  
— annak felismerésére, hogy a magyar nemzet történelme sokféle egyéb nemzetiség 

és etnikum (pl. német és zsidó etnikum) együttműködésének az eredménye is;  
— az egyén szerepének értékelésére és a szűkebb és tágabb közösséghez tartozás 

felelősségének elfogadására;  
— a társadalmi normák erkölcsi értékének és gyakorlati hasznának felismerésére, 

betartására;  
— értékelni a tudást, megbecsülni az iskolát, az osztályközösséget, osztálytársaikat, 

valamint kihasználni a szakiskola által biztosított tanulási lehetőségeket.  
— a társadalom és legfontosabb intézményeinek megismerésére, a működésük 

megértésére;  
— a különböző világképek jellemzőinek felismerésére, a világvallások 

azonosítására; 

— a politika világában való eligazodásra, saját értékeinek és érdekeinek megfelelő 
döntések meghozatalára;  

— a gazdaság leglényegesebb információinak megértésére, az egyén gazdasági 

lehetőségeinek felmérésére és a pénzügyekben való tájékozódásra. 
 
 

9. évfolyam 

 

- évfolyam: 2 óra/hét, összesen 72 óra 

 

Ez az év olyan nevelési célok megvalósítására ad lehetőséget, mint a tanulók ún. 

történelmi gondolkodásának elmélyítése és kiszélesítése, valamint a tanulás, az iskola, a tudás 

értékeinek, hasznának felismertetése, a társadalom, a közösségek és az egyén kapcsolatának 

vizsgálata. Ezek a tartalmak olyan tevékenységeken keresztül valósulhatnak meg, amelyek 

mind az egyének, mind az osztályközösségek számára fejlesztést tesznek lehetővé. A tanulók 

nem megfelelő szintű kulcskompetenciái, illetve a meglévő kompetenciák bővítésére, 

fejlesztésére adnak lehetőséget, mint például a szóbeli és írásbeli kifejezőkészség, az önálló 

véleményalkotás, a kritikai gondolkodás vagy a térbeli tájékozódás. 
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A 9. évfolyamon a társadalomismeret tantárgyi célja az, hogy a tanulók képesek 

legyenek:  
— az európai és a magyar történelem és társadalom alapvető folyamatainak 

megértésére;  
— annak felismerésére, hogy a magyar nemzet történelme sokféle egyéb nemzetiség 

és etnikum (pl. német és zsidó etnikum) együttműködésének az eredménye is; 

— az egyén szerepének értékelésére, a szűkebb és tágabb közösséghez tartozás 
felelősségének elfogadására;  

— a társadalmi normák erkölcsi értékének és gyakorlati hasznának felismerésére, 
betartására;  

— értékelni a tudást, megbecsülni iskolát, az osztályközösséget, osztálytársaikat, 

valamint kihasználni a szakiskola által biztosított tanulási lehetőségeket. 

 

 

Fejlesztési feladatok minden tematikai egységre vonatkozóan 

Ismeretszerzés, tanulás 

A forrásokban és -feldolgozásokban található információk gyűjtése. A történelem tárgyi 

emlékeinek felismerése, értelmezése élőszóban vagy írásban. A filmek, filmhíradók 

értelmezése. Történelmi esemény, intézmény, szervezet megismerése források alapján.  

Tájékozódás kézikönyvekben, az ismeretterjesztő folyóiratokban és az internet valamely 

magyar nyelvű keresőprogramjában. Ábra készítése a tankönyv, a munkafüzet, szakirodalom 

felhasználásával.  

 

Kritikai gondolkodás 

Különböző típusú források elemzése, ellentétes felfogású forrásrészletek 

összehasonlítása, értelmezése, feldolgozása. Azonos eseményről, jelenségről készült 

különböző forrásrészletek összehasonlítása. A forrásokban fellelhető leegyszerűsítő 

vélemények kritikus értelmezése tanári rávezetéssel. A média forrásértékének, jellegének 

felismerése, elemzése. Eltérő álláspontok felismerése megadott történelmi források és 

tudományos feldolgozások szövegében; az eltérések okainak vizsgálata. Kiemelkedő 

történelmi személyiségek döntéseinek értékelése. A történelem meghatározó jelentőségű 

történelmi személyiségei szerepének értékelése. 

 

Kommunikáció 

A korszakokra vonatkozó történelmi szakkifejezések helyes használata. A történelmi 

fogalmak magyarázata. Egy téma bemutatása többféle módszer és eszköz (élőszó, térkép, 

kép, filmrészlet, tárgyak stb.) ötvözésével. Egy-egy előre megadott kérdés kapcsán saját 

vélemény megfogalmazása, kifejtése. Érvelési technikák ismerete és alkalmazása szóban és 

írásban. Előadás készítése (meghatározott terjedelemben) történeti témákról, segédeszközök 

felhasználásával. Hosszabb adatsorok, grafikonok, ábrák alapján történelmi változások 

felismerése és bemutatása. Szemléletes diagramok és grafikonok készítése gazdasági, 

társadalmi, demográfiai folyamatokról. Táblázatkészítés demográfiai, gazdasági és 

társadalomtörténeti adatok bemutatásához. Jártasság a feladatlapok kitöltésében; 

tájékozottság javítási elveiben és módszereiben. 

 

Tájékozódás időben és térben 

Fontosabb folyamatok vagy jelenségek időrendjének összeállítása. Időrendi táblázat 

készítése. Az időben való jártasság bemutatása élőbeszédben, írásban és a térképen. A térben 

és időben játszódó események közötti kapcsolat felismerése. Időrendi táblázatok és térképek 
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összehasonlítása, rajzok és térképek készítése. Az egyetemes és a magyar kronológiák 

használata. Történelmi jelenségek természeti feltételeinek megállapítása a szaktanár 

útmutatása alapján. Történelmi helyek azonosítása mai térképeken. Sematikus rajz készítése 

egy-egy történeti táj egységeiről. Tematikus történelmi térképek adatainak összehasonlítása 

(pl. gazdasági fejlődés, népsűrűség, nemzetiségi összetétel változása). 

 

 

Tematikai 

egység/ 

Fejlesztési cél 

Európa a világban,   

Magyarország Európában 

Óraker

et 

4 óra 

Előzetes tudás 
Alapvető topográfiai ismeretek; elemi tájékozódás Európa és 

Magyarország térképein. 

A tematikai 

egységhez 

kapcsolódó nevelési 

célok 

Képes térben elhelyezni saját lakóhelye fontosabb intézményeit, 

nagyobb városainkat, Magyarországot, a szomszédos országokat és az 

Európai Unió országait a kapcsolódó térképeken. 

Azonosítani tudja Magyarország megyéit és úthálózata fontosabb 

egységeit. 

Felismeri a térkép legfontosabb elemeit (vizek, domborzati 

jelölések, államhatárok, települések), azonosítja azokat a térképen. 

Ismeretek/Témák Kapcsolódási pontok 

Lakóhelyünk és környezetünk a térben. 

 

Magyarország területi tagozódása. 

 

Magyarország és Európa. 

 

Természetismeret: térképhasználat. 

 

Matematika: mennyiségek 

összehasonlítása. 

 

Idegen nyelv: földrajzi nevek; idegen 

nyelvű honlapok, alkalmazások. 

 

Osztályközösség-építés: ismeretek 

Magyarországról, az EU-ról. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Közép-Európa, Nyugat-Európa, Kelet-Európa, Dél-Európa, Észak-

Európa, Európai Unió, régió, ország, állam, szövetség, rendszerváltás, 

demokratikus berendezkedés, úthálózat, infrastruktúra. 

 

 

Tematikai 

egység/ 

Fejlesztési cél 

Múlt és jelen képekben és szövegekben I. 

Európa bölcsői 

Óraker

et 

8 óra 

Előzetes tudás Az általános iskolában tanultak. 

A tematikai 

egységhez 

kapcsolódó nevelési 

célok 

Képes az európai civilizáció gyökereinek feltárására, az ókori 

demokrácia alapelveinek vázlatos összehasonlítására a modern 

demokrácia alapelveivel. 

A tanuló felismeri, hogy egy több évszázadon keresztül fennálló 

állam felemelkedésében és hanyatlásában több tényező együttes hatása 

játszik szerepet, valamint, hogy a hosszú életű birodalmak társadalma, 

gazdasági élete, politikai berendezkedése folyamatosan változik. 

Tudja, hogy az antik kultúra a görög és a római kultúra 

kölcsönhatása során alakult ki, látja ennek az európai civilizációra 

gyakorolt hatását. 
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Ismeretek/témák Kapcsolódási pontok 

Az európai civilizáció kezdetei.  

 

Vallás, kultúra és sport az antikvitásban. 

 

Természetismeret: tájékozódás a térképen. 

 

Matematika: adatok értelmezése. 

 

Idegen nyelv: földrajzi és személynevek. 

 

Osztályközösség-építés: a személyiség 

szerepe, információforrások használata. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Fogalmak: polisz/városállam, demokrácia, rabszolga, egyistenhit, 

zsidó vallás, kereszténység, Biblia, Újszövetség, olimpia. 

Személyek: Szolón, Jézus, Theodosius. 

Topográfia: Balkán-félsziget, Athén, Róma, Júdea, Olimpia. 

Kronológia: Kr.e. 776 (első ókori olimpia), Kr.e. 5. század (athéni 

demokrácia kialakulása), 395 (a Római Birodalom felosztása), 476 (a 

Nyugat-római Birodalom bukása). 

 

 

Tematikai 

egység/ 

Fejlesztési cél 

Múlt és jelen képekben és szövegekben II. 

A középkor századai 

Óraker

et 

10 óra 

Előzetes tudás Az általános iskolai előzmények. 

A tematikai 

egységhez 

kapcsolódó 

nevelési célok 

Érti a keresztény vallás szerepét az európai szellemi és hatalmi 

expanzióban, azonosítja az egyház társadalomépítő és -szabályozó 

tevékenységét, megérti távlatos jelentőségét. Tudatosítja az iszlám 

vallás civilizációformáló szerepét. 

Feltárja a középkori keresztény civilizáció örökségét, és kimutatja a 

középkori városi civilizáció továbbélését a modern európai 

civilizációban. 

A tanuló felismeri és tudatosul benne, hogy a magyarság eredetére 

vonatkozó álláspontok különbözősége a források rendkívüli 

hiányosságából és az egyes szaktudományok (történettudomány, 

régészet, nyelvészet) kutatási eredményeinek egymásnak olykor 

ellentmondó adataiból fakad. 

Megérti, hogy a kereszténység felvétele és az erre épülő 

államalapítás teremtette meg a magyar állam megerősödésének és 

fejlődésének feltételeit. Felismeri, hogy az Árpád-korban megszilárdult 

a keresztény magyar állam. 

A korszak jelentős uralkodói politikai életpályájának megismerésén 

keresztül belátja, hogy a több nemzetiségből álló Magyar Királyság a 

közép-európai régió egyik legerősebb államaként fejlődött, sorsa több 

ponton összekapcsolódott a környező államok és Nyugat-Európa 

fejlődésével. 

Ismeretek/ témák Kapcsolódási pontok 

A középkori Európa birodalmai, 

társadalom és világkép. 

 

A magyar honfoglalás és az államalapítás.  

 

A középkori Magyar Királyság helye 

Természetismeret: tudósok, felfedezők. 

 

Matematika: adatok értelmezése. 

 

Idegen nyelv: földrajzi nevek, 

személynevek. 
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Európában. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Fogalmak: hun, barbár, gróf, lovag, lovagi erény, keresztes háború, 

egyház, pápa, Korán, iszlám, finnugor, nyelvrokonság, sztyeppe, törzs, 

honfoglalás, pogány, vármegye, Árpád-ház, jobbágy, forint, zsoldos 

hadsereg (pl. fekete sereg). 

Személyek: Attila, Nagy Károly, I. Ottó, Mohamed, Árpád, Géza, 

Vajk/I. István, IV. Béla, III. András, Károly Róbert, I. (Nagy) Lajos, 

Luxemburgi Zsigmond, Hunyadi János, Hunyadi Mátyás. 

Topográfia: Frank Birodalom, Német-római Császárság, Bizánc, 

Konstantinápoly, Szentföld, Kárpát-medence, Vereckei-hágó, Oszmán 

Birodalom, Nikápoly, Mohács.  

Kronológia: VII. század (az iszlám vallás alapítása), 800 (Nagy 

Károly császárrá koronázása), 895 táján (a honfoglalás), 1000 (I. István 

megkoronázása), 1054 (az egyházszakadás), 1241–42 (a tatárjárás), 

1301 (az Árpád-ház kihalása), 1308 (Károly Róbert királlyá választása), 

1342 (I. [Nagy] Lajos), 1453 (Konstantinápoly elfoglalása), 1456 (a 

nándorfehérvári diadal), 1458–1490 (I. [Hunyadi] Mátyás uralkodása), 

1526 (a mohácsi csata). 

 

 

Tematikai 

egység/ 

Fejlesztési cél 

Múlt és jelen képekben és szövegekben III. 

Az újkor hajnala 

Óraker

et 

6 óra 

Előzetes tudás Az általános iskolai előzmények. 

A tematikai 

egységhez 

kapcsolódó 

nevelési célok 

Belátja, hogy a világ különböző civilizációit összeköti az emberi 

alapszükségletek biztosításának igénye (élelem, biztonság, világ 

megértésének igénye stb.). Megérti, hogy a kultúrák találkozása milyen 

esélyeket, veszélyeket hordoz magában.  

A tanuló belátja, hogy Amerika felfedezése gyökeresen 

megváltoztatta a világ képét. Felismeri, hogy a kereskedelmi utak feletti 

ellenőrzés általában jelentős hatalmi pozíciót is jelent, valamint, hogy a 

kereskedelemi utak terén lezajló változások átrendezik a régiók közötti 

gazdasági erőviszonyokat, hosszú távon jelentős gazdasági, társadalmi 

és politikai következményekkel járnak. 

Belátja, hogy az oszmán-török katonai fölény mellett a politikai 

megosztottság is hozzájárult az ország három részre szakadásához. 

Megérti a részekre szakadt ország helyzetét a két nagyhatalom 

ütközőzónájában, és belátja, hogy a török kiűzését a hatalmi 

erőegyensúly felbomlása tette lehetővé. Átlátja a másfél évszázados 

török uralom rövid és hosszú távú következményeit. 

Ismeretek /témák Kapcsolódási pontok 

Felfedezések – a civilizációk találkozása. 

 

Vallási megújhodás Európában. 

 

Államformák és uralkodók az újkori 

Európában. 

 

A Magyar Királyság a birodalmak 

szorításában. 

Természetismeret: tudósok, felfedezők. 

 

Matematika: adatok értelmezése. 

 

Idegen nyelv: földrajzi nevek, 

személynevek. 
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Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Fogalmak: világkereskedelem, selyemút, karavella, gyarmatosítás, 

reformáció, evangélikus, református, kapitalizmus, alkotmányos 

monarchia, parlament, abszolutizmus, végvár, kuruc.  

Személyek: Kolumbusz, Luther Márton, XIV. Lajos, Szapolyai 

János, Habsburg Ferdinánd, Dobó István, II. Szulejmán, Zrínyi Miklós, 

II. Rákóczi Ferenc. 

Topográfia: Anglia, Franciaország, Versailles, Buda, Eger, 

Szigetvár, Ónod.  

Kronológia: 1492 (Amerika felfedezése), 1517 (Luther fellépése, a 

reformáció kezdete), 1541 (Buda török elfoglalása, az ország tényleges 

három részre szakadása), 1552 (Eger sikertelen török ostroma), 1566 

(Szigetvár eleste), 1703–11 (a Rákóczi-szabadságharc), 1707 (az ónodi 

országgyűlés), 1711 (a szatmári béke). 

 

 

Tematikai 

egység/ 

Fejlesztési cél 

Múlt és jelen képekben és szövegekben IV. 

A modern világ születése 

Óraker

et 

12 óra 

Előzetes tudás Az általános iskolai előzmények. 

A tematikai 

egységhez 

kapcsolódó nevelési 

célok 

Látja, hogy a felvilágosodás állította középpontba a világmindenség 

megértésének igényét, a tudományos megismerés elsőbbrendűségét, és 

hogy ezzel a tudományok fejlődésének új korszaka kezdődött. Belátja, 

hogy a hatalommegosztás és a képviseleti elv általánossá válása a 

polgári államokban a demokratikus jogok gyakorlásának kiterjesztését 

eredményezte. 

Felismeri, hogy az ipari forradalom, amely új energiaforrások 

hasznosítása mellett új technikai eszközök alkalmazásával és a 

termelési formák átalakításával létrehozta az ipari társadalmat, a 

népesség számszerű gyarapodását, urbanizációt és az ipari munkásság 

létszámának növekedését eredményezte. 

Tudatosul benne, hogy Magyarország a Habsburg Birodalom részét 

képezte, megérti a birodalmiságból fakadó problémák lényegét, és 

reális képet alkot Magyarország birodalmon belüli helyzetéről. 

Érti, hogy a korszakot a nemzeti és a liberális eszme megerősödése, 

valamint az európai centrumhoz való fölzárkózás kényszere határozza 

meg. Belátja, hogy ezek nyomán fogalmazódott meg a jobbágyi és 

rendi viszonyok megszüntetésének, az érdekegyesítés, a 

közteherviselés, valamint a nemzeti nyelv és kultúra megteremtésének 

szükségessége, amelyek a polgári viszonyok és a nemzeti önállóság 

megteremtését célozzák. Tudja, hogy e célok megvalósítása állította 

középpontba azokat a nagyformátumú politikusokat, akik túllépve 

egyéni érdekeiken, egymást kiegészítve, a közösség hosszú távú 

érdekeit szolgáló reformprogramok mellé állították a közvéleményt. 

Megérti, hogy a kiegyezés reális kompromisszum volt, amely 

megfelelt a kor erőviszonyainak. Látja a kiegyezés hosszú távú hatásait 

Magyarország fejlődésére, mely folyamatban a hazai zsidó polgárság 

kiemelkedő szerepet játszott. 

Ismeretek/ témák Kapcsolódási pontok 

Forradalmak kora Európában. 

 

Természetismeret: tudósok, felfedezők. 
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A Magyar Királyság a Habsburg 

Birodalomban. 

 

A reformkor és az 1848–1849-es 

forradalom és szabadságharc. 

 

A dualizmus kora. 

Matematika: adatok értelmezése. 

 

Idegen nyelv: földrajzi nevek, 

személynevek. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Fogalmak: felvilágosodás, tolerancia, egyenlőség, szabadság, 

enciklopédia, forradalom, Emberi és polgári jogok nyilatkozata, 

jakobinus diktatúra, terror, ipari forradalom, belső vándorlás, 

betelepítés, Ratio Educationis, nyelvrendelet, jobbágyrendelet, 

nyelvújítás, ipari forradalom, gyár, környezetszennyezés, 

jobbágyfelszabadítás, áprilisi törvények, honvédség, aradi vértanúk, 

dualizmus.  

Személyek: Bonaparte Napóleon, Mária Terézia, II. József, James 

Watt, Széchenyi István, Kossuth Lajos, Batthyány Lajos, Deák Ferenc. 

Topográfia: Bécs, Pozsony, Budapest, Nagy-Britannia, Amerikai 

Egyesült Államok, Németország, Osztrák-Magyar Monarchia. 

Kronológia: 1789. július 14. (a Bastille ostroma, a francia 

forradalom kitörése), 1793–1794 (a jakobinus diktatúra), 1804 

(Napóleon császárrá koronázása), 1740–80 (Mária Terézia), 1780–1790 

(II. József), 1825–1848 (a reformkor), 1848. március 15. (forradalom 

kitörése Pesten), 1848–1849 (forradalom és szabadságharc 

Magyarországon), 1867 (a kiegyezés). 

 

 

Tematikai 

egység/ 

Fejlesztési cél 

Múlt és jelen képekben és szövegekben V. 

A szélsőségek évtizedei 

 

Óraker

et 

8 óra 

Előzetes tudás Az általános iskolai előzmények. 

A tematikai 

egységhez 

kapcsolódó nevelési 

célok 

Látja az első világháború kirobbanásához vezető okokat, és azok 

komplex jellegét. Felismeri, hogy a korábban kialakult nagyhatalmi 

egyensúly felbomlása, a gyarmatokért való versengés, a létrejövő 

katonai szövetségek, a fegyverkezési verseny és a megoldatlan balkáni 

helyzet együttesen vezetett a háborúhoz. Érti, hogy az új hadászati 

eszközök és módszerek alkalmazása elhúzódó harcokkal és óriási 

ember- és anyagi veszteséggel jártak, és minden állampolgárt érintettek. 

Felismeri a békerendszer keltette új ellentmondásokat, különös 

tekintettel a kelet-közép-európai régióra. 

Felismeri, hogy a háborús pusztítás, különösen a vereség és a 

gazdasági válságok egyik következménye a szélsőségek térnyerése. 

Érti, hogy a két világháború közötti magyar kül- és belpolitika egyik 

legfontosabb mozgatórugója a trianoni békeszerződés és annak 

hatásaira való reflektálás volt. Tudatosulnak benne a trianoni 

békeszerződés politikai életre, gazdaságra, társadalomra és 

közgondolkodásra gyakorolt hatásai, valamint a bethleni konszolidáció 

eredményei, hazai és nemzetközi összefüggései. 

Tudja, hogy mennyi áldozattal, pusztítással járt a második 

világháború, és hogy a holokauszt az emberiség, valamint az egész 

magyarság tragédiája. 
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Megérti, miként került a háború során Magyarország 

kényszerpályára, és ez milyen következményekkel járt az ország sorsát 

illetően. 

Tisztában van a háborús vereség és a megszállás közvetett és 

közvetlen következményeivel (pl. malenkij robotra elhurcolt magyar és 

német származású civilek, német nemzetiségű lakosság kitelepítése, a 

szlovákiai magyarok áttelepítése). 

Belátja, hogy Európában és hazánkban a XX. századi kirekesztésen 

alapuló (bűnbakképzésen alapuló) népirtások nem mehettek volna 

végbe a többségi társadalom tevőleges vagy hallgatólagos támogatása, 

valamint apátiája nélkül. 

Ismeretek/ témák Kapcsolódási pontok 

Az első világháború és következményei 

Európában, valamint Magyarországon. 

 

A totális diktatúrák jellemzői. 

 

Magyarország a két világháború között. 

 

A második világháború és következményei 

Európában, valamint Magyarországon. 

Természetismeret: tudósok, felfedezők. 

 

Matematika: adatok értelmezése. 

 

Idegen nyelv: földrajzi nevek, 

személynevek. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Fogalmak: antant, központi hatalmak, jóvátétel, kiegyezés, 

kommunizmus, bolsevik, államosítás, diktatúra, Tanácsköztársaság, 

ellenforradalom, revízió, általános választójog, gazdasági világválság, 

nemzetiszocializmus, egypártrendszer, fajelmélet, antiszemitizmus, 

zsidóüldözés, deportálás, haláltábor, holokauszt, soá, porraimos, 

kényszermunkatábor, gulág. 

Személyek: Ferenc Ferdinánd, Károlyi Mihály, Kun Béla, Lenin, 

Sztálin, Adolf Hitler, Horthy Miklós, Bethlen István, Szálasi Ferenc.  

Topográfia: Budapest, Szarajevó, Párizs, Trianon, Auschwitz, 

Hirosima. 

Kronológia: 1914. június 28. (a szarajevói merénylet), 1914–1918 

(az első világháború), 1918 (az őszirózsás forradalom), 1920 (a trianoni 

békediktátum aláírása). 1938 (a náci Németország megszállja 

Ausztriát), 1939. szeptember 1. (Németország megtámadja 

Lengyelországot, kitör a második világháború), 1941 (Magyarország 

belép a háborúba), 1943. január (a doni katasztrófa), 1944. tavasz (a 

németek megszállják Magyarországot), 1945. május 8. (a második 

világháború lezárása Európában), 1945. április (Magyarország 

felszabadítása a náci uralom alól, a szovjet megszállás kezdete, a 

háború vége Magyarországon), 1945. augusztus (atomtámadás 

Hirosima és Nagaszaki ellen). 

 

 

Tematikai 

egység/ 

Fejlesztési cél 

Múlt és jelen képekben és szövegekben VI. 

A megosztott világ 

Óraker

et 

8 óra 

Előzetes tudás Az általános iskolai előzmények. 

A tematikai 

egységhez 

A tanuló értelmezi a háború utáni helyzetet és a megosztott világ 

kialakulásának folyamatát. Felismeri a hidegháború keltette helyi 
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kapcsolódó nevelési 

célok 

háborúk máig ható következményeit. 

Felismeri, hogy a modern technológia, a globalizációs folyamatok, 

a szabadság ideológiája és a kommunikációs rendszerek milyen 

szerepet töltöttek be a szovjet típusú rendszerek bukásában. 

Felismeri a szovjet megszállás és az ebből fakadó korlátozott állami 

szuverenitás következményeit. Megérti, hogy Magyarországnak 1956-

ban a rendkívül kedvezőtlen nemzetközi helyzetben, az erőegyensúlyra 

épülő politikai viszonyrendszerben nem sikerült kiszakadnia a szovjet 

tömbből. Felismeri, hogy az 1956-os forradalom és szabadságharc 

jelenlegi demokratikus rendünk egyik talpköve. Ismeri a Kádár-

rendszer jellegét, és tisztában van annak mozgásterével. Képes 

sokoldalúan elemezni a Kádár-rendszer válságának és bukásának okait, 

körülményeit, felismeri a rendszer lényegi reformálhatatlanságát. 

Képes a globalizációs folyamatok, kihívások és az egységesülő 

Európa előnyeinek és hátrányainak sokoldalú feldolgozására. 

Tisztában van a rendszerváltozás előtti és az azt követő időszak 

politikai és gazdasági rendszere közötti legfontosabb különbségekkel. 

Ismeretek/ témák Kapcsolódási pontok 

A kétpólusú világ és a megosztott 

Európa. 

 

Magyarország vasfüggöny mögött. 

 

1956-os forradalom és szabadságharc. 

 

A szovjet tömb felbomlása, a 

demokratikus viszonyok kiépülése. 

 

Tudományos és technikai forradalom. 

 

A környező országok, határon túli 

magyarok. 

 

Az Európai Unió alapelvei és 

intézményei. 

Természetismeret: tudósok, felfedezők. 

 

Matematika: adatok értelmezése. 

 

Idegen nyelv: földrajzi nevek, 

személynevek. 
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Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Fogalmak: hidegháború, szuperhatalom, fegyverkezési verseny, 

vasfüggöny, Szovjet Kommunista Párt, berlini fal, ÁVH, 

vallásellenesség, centralizáció, választási csalás, koncepciós per, 

államosítás, termelőszövetkezet (téesz), kétkeresős családmodell, 

kitelepítés, emigráció, gulyáskommunizmus, rendszerváltás, MDF, 

SZDSZ, FKgP, FIDESZ, KDNP, MSZP, Európai Unió, schengeni 

övezet.   

Személyek: Gagarin, Neil Amstrong, Hruscsov, Kennedy, Gandhi, 

Rákosi Mátyás, Kádár János, Nagy Imre, Reagen, Mihail Gorbacsov, 

Antall József.  

Topográfia: Korea, Kuba, Vietnám, Berlin, Afganisztán, 

Csehszlovákia, Csehország, Szlovákia, Jugoszlávia, Szlovénia, 

Horvátország, Szerbia, Bosznia-Hercegovina, Szerbia, Koszovó. 

Kronológia: 1949 (a kommunista alkotmány), 1961 (a berlini fal 

építése, Gagarin űrrepülése), 1969 (az első Holdra szállás), 1956. 

október 23. (a forradalom kirobbanása), 1956. november 4. (szovjet 

támadás indul Magyarország ellen), 1973 (első olajárrobbanás), 1989. 

június 16. (Nagy Imre és társainak újratemetése), 1990 (szabad 

országgyűlési és önkormányzati választások), 1991 (Jugoszlávia 

bomlásnak indul), 1993 (Csehország és Szlovákia szétválása), 2004 

(Magyarország és kilenc másik állam csatlakozása az Európai 

Unióhoz). 

 

 

Tematikai 

egység/ 

Fejlesztési cél 

Múlt és jelen képekben és szövegekben VII. 

A magyar társadalom a rendszerváltás után. 

 

Óraker

et 

8 óra 

Előzetes tudás Az általános iskolai előzmények. 

A tematikai 

egységhez 

kapcsolódó nevelési 

célok 

Reális kép alakul ki a tanulóban Magyarország szerepéről és 

lehetőségeiről az európai integráción belül, továbbá ismeri fontosabb 

külkapcsolatait, és tudatosul benne a jelentősebb nemzetiségi és 

emigráns közösségek híd-szerepe. 

Képes a nemzet, kisebbség és a helyi társadalmak fogalmak 

szakszerű használatára. 

Képes a társadalom makro- és mikrostruktúráját alkotó elemeinek 

azonosítására, a társadalom tagoltságából eredő egyenlőtlenségek 

felismerésére, azok okainak azonosítására. 

Ismeretek/ témák Kapcsolódási pontok 

Az ezredforduló magyar társadalma.  

 

A mai magyar társadalom jellemzői, 

problémái.  

 

Hazánk kiemelkedő tudományos-

technikai, kulturális és sportteljesítményei. 

Természetismeret: tudósok, felfedezők. 

 

Matematika: adatok értelmezése. 

 

Idegen nyelv: földrajzi nevek, 

személynevek. 
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Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

szabadpiac, privatizáció, társadalom, munkanélküliség, társadalmi 

egyenlőtlenség, gazdagok, középosztály, szegények, népességfogyás, 

várható élettartam, elöregedés, korfa, iskolázottság, létminimum, 

deviancia (bűnözés, öngyilkosság, kábítószer-fogyasztás, mentális 

betegségek, prostitúció), norma, nemzetiségek, cigányság társadalmi 

helyzete, felekezeti megoszlás, hungarikum, világörökség. 

 

Tematikai 

egység/ 

Fejlesztési cél 

Múlt és jelen képekben és szövegekben VIII. 

A tanuló társadalom. 

 

Óraker

et 

6 óra  

Előzetes tudás Az általános iskolai előzmények. 

A komplex 

műveltség-

területhez 

kapcsolható 

fejlesztési feladatok 

A tanuló felismeri az iskola szerepének jelentőségét az egyén és a 

társadalom életében. 

Tisztában van a tanulással kapcsolatos jogokkal és kötelességekkel. 

Látja a tanulás és a munkaerő-piaci szerepvállalás összefüggéseit. 

Felismeri és elfogadja a tanulási és munkatevékenység 

emberformáló és értékteremtő erejét. 

Ismeretek/témák Kapcsolódási pontok 

Az oktatás és iskola a múltban.  

 

A tanuló társadalom és az élethosszig tartó 

tanulás. 

Természetismeret: tudósok, felfedezők. 

 

Matematika: adatok értelmezése. 

 

Idegen nyelv: földrajzi nevek, 

személynevek. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

oktatás, iskola, tanítás, tudásépítés, tanuló, tanuló felnőtt, 

képzettség, képzetlenség, információs társadalom, élethosszig tartó 

tanulás. 

 

Tematikai 

egység/ 

Fejlesztési cél 

A tanulók teljesítményének a mérése 

Órake

ret 

2 óra 

 

A fejlesztés várt eredményei az évfolyam végén 

A tanuló ismerje Magyarország helyét Európában, földrajzi, politikai elhelyezkedését, a 

magyar államszervezet főbb szereplőit, az önkormányzati intézményeket, a tömegmédia 

fontosabb csatornáit, a manipuláció eszközeit. Képes legyen értékelni, megbecsülni az egyéni 

és közösségi értékeket, a tudást, a tanulást, és értse az egész életen át tartó tanulás személyes 

és társadalmi szükségességét. 

A tanuló legyen tisztában a társadalom és gazdaság alapvető tulajdonságaival, ismerje fel 

a történelemben zajló változásokat és azt, hogy ezeknek az ismerete nélkülözhetetlen a 

napjainkban zajló társadalmi, gazdasági, politikai, művészeti folyamatok (és azok 

változásainak) a megértéséhez. 
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10. évfolyam 

 

10. évfolyam: 1 óra/hét, összesen 36 óra 

 

A 10. évfolyam programját a tanulók forrás- és tevékenységközpontú munkáltatása 

határozza meg. A tanév célja, hogy a tanulók képessé váljanak:  
— a társadalom és legfontosabb intézményeinek megismerésére, a működésük 

megértésére;  
— a különböző világképek jellemzőinek felismerésére, a világvallások 

azonosítására; 

— a politika világában való eligazodásra, saját értékeinek és érdekeinek megfelelő 
döntések meghozatalára;  

— a gazdaság leglényegesebb információinak megértésére, az egyén gazdasági 

lehetőségeinek felmérésére és a pénzügyekben való tájékozódásra. 

 

Fejlesztési feladatok minden tematikai egységre vonatkozóan 
 
Ismeretszerzés, tanulás 
A forrásokban és -feldolgozásokban található információk gyűjtése. A történelem tárgyi 

emlékeinek felismerése, értelmezése élőszóban vagy írásban. A filmek, filmhíradók 

értelmezése. Történelmi esemény, intézmény, szervezet megismerése források alapján. 

Tájékozódás kézikönyvekben, az ismeretterjesztő folyóiratokban és az internet valamely 

magyar nyelvű keresőprogramjában. Ábra készítése a tankönyv, a munkafüzet, 

szakirodalom felhasználásával. 
 
Kritikai gondolkodás  
Különböző típusú források elemzése, ellentétes felfogású forrásrészletek 

összehasonlítása, értelmezése, feldolgozása. Azonos eseményről, jelenségről készült 

különböző forrásrészletek összehasonlítása. A forrásokban fellelhető leegyszerűsítő 

vélemények kritikus értelmezése tanári rávezetéssel. A média forrásértékének, jellegének 

felismerése, elemzése. Eltérő álláspontok felismerése megadott történelmi források és 

tudományos feldolgozások szövegében; az eltérések okainak vizsgálata. Kiemelkedő 

történelmi személyiségek döntéseinek értékelése. A történelem meghatározó jelentőségű 

történelmi személyiségei szerepének értékelése 
 
Kommunikáció  
A korszakokra vonatkozó történelmi szakkifejezések helyes használata. A történelmi 

fogalmak magyarázata. Egy téma bemutatása többféle módszer és eszköz (élőszó, térkép, 

kép, filmrészlet, tárgyak stb.) ötvözésével. Egy-egy előre megadott kérdés kapcsán saját 

vélemény megfogalmazása, kifejtése. Érvelési technikák ismerete és alkalmazása szóban és 

írásban. Előadás készítése (meghatározott terjedelemben) történeti témákról, 

segédeszközök felhasználásával. Hosszabb adatsorok, grafikonok, ábrák alapján történelmi 

változások felismerése és bemutatása. Szemléletes diagramok és grafikonok készítése 

gazdasági, társadalmi, demográfiai folyamatokról. Táblázatkészítés demográfiai, gazdasági 

és társadalomtörténeti adatok bemutatásához. Jártasság a feladatlapok kitöltésében; 
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tájékozottság javítási elveiben és módszereiben. 

 

Tájékozódás időben és térben  
Fontosabb folyamatok vagy jelenségek időrendjének összeállítása. Időrendi táblázat 

készítése. Az időben való jártasság bemutatása élőbeszédben, írásban és a térképen. A 

térben és időben játszódó események közötti kapcsolat felismerése. Időrendi táblázatok és 

térképek összehasonlítása, rajzok és térképek készítése. Az egyetemes és a magyar 

kronológiák használata. Történelmi jelenségek természeti feltételeinek megállapítása a 

szaktanár útmutatása alapján. Történelmi helyek azonosítása mai térképeken. Sematikus 

rajz készítése egy-egy történeti táj egységeiről. Tematikus történelmi térképek adatainak 

összehasonlítása (pl. gazdasági fejlődés, népsűrűség, nemzetiségi összetétel változása). 
 

 
       

 
Tematikai 

egység/ 
A tanulók teljesítményének a mérése 

 
Órake

ret  
 
Fejlesztési cél 

 
2 óra 

 
     

     

 
Tematikai 

egység/ Társadalom és intézményei múltban és jelenben –  
Órake

ret  

 Fejlesztési cél Intézményeink működése  

10 

óra  

 Előzetes tudás Általános iskolai előzmények.   

 

A tematikai 

A tanuló képes a hivatalos és magánügyek megkülönböztetésére. 
Ismeri  

 a legfontosabb országos intézmények – országgyűlés, kormány,  

 egységhez minisztériumok, bíróságok, adóhivatal – feladatait, működését (a  

 

kapcsolódó 

nevelési 

múltban és a jelenben). Átlátja a helyi intézmények – 

önkormányzat,  

 célok 

polgármesteri hivatal, az egészségügyi, az oktatási és egyéb 

funkciójú  

  helyi intézmények – rendszerét, azok feladatait.   

 Ismeretek/fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási 

pontok   

 A modern polgári állam funkciói, 
Kommunikáció – magyar nyelv és 

irodalom:  

 intézményei.  szóbeli és írásbeli szövegalkotás, hivatalos  

 

A demokratikus berendezkedés, a 

stílus.   

 

Osztályközösség-építés: a helyzetnek 

 

 

hatalommegosztá

s.   

 

A mai magyar állam főbb jellemzői. 

megfelelő magatartás.   

     

 Az önkormányzat intézményei.     

 

Különböző ügyek intézésének gyakorlata, 

a     

 kulturált viselkedés gyakorlása.     

 Különböző emberi élethelyzetek     

 megfigyelése, következtetések levonása,     
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 magatartásminták elemzése, értékelése.     
 
Mindennapi élethelyzetek 

elbeszélése, eljátszása.  
Kulcsfogalmak/ Állam, államszervezet, önkormányzat, hatalmi ág, demokrácia, 

fogalmak alkotmány – alaptörvény. 
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Tematikai 

egység/ 

Fejlesztési cél 

A világkép 

Óraker

et 

10 óra 

Előzetes tudás Általános iskolai előzmények. 

A komplex 

műveltség-

területhez 

kapcsolható 

fejlesztési feladatok 

A tanuló megismeri a különböző világkép-magyarázatokat, 

felismeri jellegzetességeiket és értékeli azokat. 

Tisztában van a globalizáció legfontosabb jelenségeivel és 

folyamataival, értelmezi azok mindennapi életre gyakorolt hatásait, 

képes önálló vélemény megfogalmazására a fentiekkel kapcsolatban. 

A tanuló képes feltérképezni a generációk közötti kapcsolódások 

(egymásrautaltság, értékrendbeli változások, konfliktusok) jelentőségét, 

annak nehézségeit. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Világmagyarázatok, a világról alkotott kép 

változásai. A sokszínű világlátás. Vallások, 

világvallások (különös tekintettel a zsidó, a 

keresztény és az iszlám vallásra). 

 

A fogyasztói társadalom, a jóléti állam és a 

világgazdasági válságok. 

 

Demográfiai problémák Európában és a 

világban. 

 

A globalizáció és a fenntartható fejlődés. A 

globális világ kihívásainak hatása hazánk 

fejlődésére. Alapvető globális problémák 

tudatosítása. A kulturális globalizáció előnyei 

és hátrányai. 

 

Generációk, generációs kérdések, 

konfliktusok. Az időskor és a különböző 

nemzedékek eltérő életmódja. A nemzedékek 

közti szolidaritás. Az együttélés szabályainak 

kialakítása és rendeltetése. 

 

A család funkciójának és szerepének 

változásai napjainkban. 

Kommunikáció – magyar nyelv és 

irodalom: különböző megközelítési módok, 

nézőpontok. 

 

Természetismeret: környezetvédelem, 

fenntarthatóság. 

 

Osztályközösség-építés: a tanulás szerepe; 

család; vallási közösségek. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Világkép, civilizáció, filozófia, vallás, hit, fundamentalizmus, 

ateizmus, egyistenhit, többistenhit, világvallás, földrajzi felfedezés, 

idealizmus, materializmus, gazdasági, társadalmi, politikai rendszer, 

berendezkedés, fejlődő és fejlett ország, globalizáció, fenntartható 

fejlődés, terrorizmus, információs társadalom, klímaváltozás, 

környezetszennyezés, migráció, nyugdíjrendszer, társadalmi 

szolidaritás, inaktív korú népesség. 

 

 

Tematikai A politika világa – a demokratikus politikai Óraker
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egység/ 

Fejlesztési cél 

berendezkedés et 

8 óra 

Előzetes tudás Általános iskolai előzmények. 

A komplex 

műveltség-

területhez 

kapcsolható 

fejlesztési feladatok 

A tanuló ismeri a politikai alapfogalmakat, egyben értelmezi azokat 

a mai magyar politikai életre. Történelmi példákon keresztül felismeri a 

szélsőséges politikai irányokban rejlő veszélyeket (pl. a 

nemzetiszocialista és a kommunista diktatúrák bűntettei [kirekesztés, 

megkülönböztetés, holokauszt, Gulág]). Képes a demokrácia 

működésének modellálására, a jogok és kötelességek rendszerének 

átlátására. Megismeri az Alaptörvény fontosabb részleteit, 

rendelkezéseit. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A gazdaság, a társadalom és a politika 

kapcsolata.  

 

A politikai berendezkedések: a 

demokrácia és a diktatúra. 

 

A rendszerváltás Magyarországon. 

 

Az Alaptörvény főbb pontjai. 

 

A politizálás színterei. 

 

A politikai pártok ma Magyarországon.  

Kommunikáció – magyar nyelv és 

irodalom: szövegértés. 

 

Osztályközösség-építés: társadalmi és 

közösségi szerepek. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Politika, demokrácia, diktatúra, kirekesztés, fajgyűlölet, 

antiszemitizmus, holokauszt, Gulág, párt, politikai jog, rendszerváltás, 

alkotmány, Alaptörvény, jogállam. 

 

 

Tematikai 

egység/ 

Fejlesztési cél 

Gazdaság, gazdálkodás, pénzügyek 

Óraker

et 

4 óra 

Előzetes tudás Általános iskolai előzmények. 

A komplex 

műveltség-

területhez 

kapcsolható 

fejlesztési feladatok 

A tanuló képes közgazdasági és pénzügyi ismeretek, összefüggések 

megértésére. Hasznos ismeretekkel rendelkezik az egyéni gazdálkodás 

(egyéni költségvetés) terén, valamint tisztában van az ország 

költségvetésének legalapvetőbb kérdéseivel (milyen területekből áll, 

miből finanszírozzák). Megfelelő tudással, realitásérzékkel 

rendelkezzen ahhoz, hogy felelős gazdasági döntést hozhasson –képes a 

különböző lehetőségek összevetésére, mérlegelésre, felelős döntések 

meghozatalára.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A legfontosabb közgazdasági fogalmak 

(gazdasági ágazatok, gazdasági szereplők, 

tőke). 

 

Az egyén gazdálkodása, a háztartások 

Kommunikáció – magyar nyelv és 

irodalom: szituációs játékok. 

 

Matematika: egyszerű gazdasági 

számítások. 
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gazdálkodása.  

 

A legfontosabb pénzügyi ismeretek 

(bankok, banki szolgáltatások, számlák, hitel, 

kamat, megtakarítás, thm, bankkártyák, 

valutaárfolyam, jelzálog). 

 

Egyéni költségvetés készítése. Mindennapi 

élethelyzetek elbeszélése, eljátszása. 

 

Osztályközösség-építés: egyéni és családi 

költségvetés, tervezés. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
Gazdasági ágazat, költségvetés, vállalkozás, tőke, banki szolgáltatás, 

pénzügyi tranzakció. 

 

 

Tematikai 

egység/ 

Fejlesztési cél 

A tanulók teljesítményének a mérése 

Óraker

et 

2 óra 

A fejlesztés várt eredményei az évfolyam végén: 

A tanuló képes legyen a körülötte lévő társadalmi-természeti környezet változásait 

érzékelni, véleményt nyilvánítani a különböző események kapcsán; tudja, hogy milyen 

társadalmi normák érvényesek rá, és ezek betartásával legyen képes saját érdekeinek 

megfelelően cselekedni.  

A tanuló legyen tisztában a társadalom és a gazdaság alapvető tulajdonságaival, 

ismerje fel a történelemben zajló változásokat, és azt, hogy ezeknek az ismerete 

nélkülözhetetlen a napjainkban zajló társadalmi, gazdasági, politikai, művészeti 

folyamatok (és azok változásainak) a megértéséhez. 
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Természetismeret 

 

A természetismeret műveltségterület tartalma szerint a természeti folyamatokkal 

kapcsolatos ismeretanyagot (azaz az Ember és természet műveltségterületet, illetve a 

Földünk – környezetünk természetföldrajzi részét) tárgyalja, és az ehhez kapcsolódó 

készségeket, képességeket fejleszti. 

Általános célként jelenik meg a természetismeret kerettantervében, hogy az 

alkalmas legyen a tanuló szakmai képzésének, illetve az általános középfokú oktatás 

más intézménytípusaiban való részvételének megalapozására azzal együtt, hogy 

lehetővé tegye az ezen intézményekbe lépni nem készülők tudásának bővítését is, a 

nekik megfelelő tananyag és fejlesztési feladatok segítségével. 

A természetismeret kerettantervi követelményrendszerét az intézmény a helyi 

tantervében igazítja mind a diákok, mind az intézményben oktatott 

szakmák/szakmacsoportok által meghatározott, leghatékonyabbnak tekintett tartalomhoz 

és módszertanhoz. 

A hároméves program komoly partnernek tekinti, gondolkodásra és 

tevékenységekre hívja a tanulókat. A program fontos eleme, hogy kapcsolatot teremt a 

tudományos eredmények és az iskolai tanulás, a tudomány és a hétköznapok között. 

Megmutatja a már sok kudarcot megélt diákoknak is, hogy az órai témákkal való 

foglalkozás örömforrás is lehet, az óra élményeket is adhat. Mindeközben kiegészíthető 

és továbbépíthető a diákok általános iskolából hozott hiányos tudása, és fejleszthetők a 

képességeik. 

 

A természettudományi műveltség az egyén és a társadalom számára is meghatározó 

jelentőségű. A természetismeret esetében elengedhetetlen a természet működési 

alapelveinek, az alapvető tudományos fogalmaknak, módszereknek és technológiai 

folyamatoknak az ismerete, de érteni kell az emberi tevékenységeknek a természetre 

gyakorolt hatásait is. Így jut el a tanuló a természeti folyamatok megismeréséhez, 

valamint az alkalmazások és a technológiák előnyeinek, korlátainak és kockázatainak 

megértéséhez. 

Az egészség tudatos megőrzése, a természeti, a technikai és az épített környezet 

felelős és fenntartható alakítása a természettudományos kutatások és azok 

eredményeinek ismerete nélkül elképzelhetetlen. A globális problémák megoldásának 

fontos feltétele az állampolgárok természettudományos műveltségen, az ok-okozati 

összefüggések felismerésén alapuló, kritikus és konstruktív magatartása. Az egyén 

tudása társadalmi szinten szorosan összefügg a gazdasági versenyképességgel és a 

szűkebb-tágabb autonóm közösségek fennmaradásával. 

A felnövekvő nemzedéknek ismernie és becsülnie kell az életformák gazdag 

változatosságát a természetben is. Meg kell tanulnia, hogy az erőforrásokat tudatosan, 

takarékosan és felelősségteljesen, megújulási képességükre tekintettel használja. A 

kerettantervben leírt program célja, hogy az ember és természet szeretetén és a 

környezet ismeretén alapuló környezetkímélő, értékvédő, a fenntarthatóság mellett 

elkötelezett magatartás váljék meghatározóvá a tanulók számára. 
 
9. évfolyam: 3 óra/hét, összesen 108 óra 

 

Az első félév során a tanuló képet kap a fizika, a természetföldrajz és a biológia által 

vizsgált egyes összefüggésekről, a természettudományos kutatás módszereiről, tudásunk 

alkalmazásának lehetőségeiről és korlátairól is. Mintát kap a jelenségek vizsgálatának 
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módjairól. A tanulmányok eredményeképpen összefüggéseket ismer föl és fogalmaz 

meg a mechanikai működésekről, halmaztulajdonságokról, összefüggésben az élettelen 

természetben (meteorológia) és az élő szervezetben betöltött szerepükkel. Ismereteket 

szerez testünk fölépítésének és egészségének kapcsolatairól. Példákat elemez hazánk 

természeti környezeti állapota, az itt folyó gazdálkodás és történelmünk összefüggéseire. 

Az így nyert ismeretek kapcsolatot teremtenek a művészeti tárgyak, a 

társadalomismeret és a matematika között. 

A kvantitatív feladatok száma, a lexikálisan elsajátítandó ismeret a rövid időkeret 

miatt szükségképpen alacsony marad, a témák, valamint a kvalitatív hangsúlyok 

azonban lehetőséget adnak a szakma igényeinek megfelelő differenciálásra, 

részletezésre is. 

A legfontosabb célok a következők:  
— a tanulók nyitottan tekintsenek a bennünket körülvevő világra; 

— legyenek képesek az okok és okozatok megkülönböztetésére és adott okok 
ismeretében az okozatra vonatkozó következtetések levonására;  
— ismerjék meg és alkalmazzák az alapvető természeti törvényeket; 

— legyenek képesek az adatok ismeretében diagramok készítésére, valamint 

adott diagram ismeretében adatok, folyamatok meglátására;  
— legyenek képesek grafika/kép alapján az ábrázolt folyamat értelmezésére. 
Eközben gyakorlatot szereznek az egyéni és csoportos munkában, feltevéseik 

szabatos  
megfogalmazásában, a képi és verbális kommunikáció összekapcsolásában is. 

A második félév fő célja az elvontabb, közvetlenül kevésbé érzékelhető természeti 

jelenségek vizsgálata. A tanuló képet kap a kémia, fizika, természetföldrajz és biológia 

által vizsgált egyes energetikai összefüggésekről, a természettudományos „láthatatlan” 

dolgok kutatásának módszereiről, tudásunk alkalmazásának lehetőségeiről és korlátairól 

is. 

A tanulmányok eredményeképpen a diák összefüggéseket ismer föl és fogalmaz 

meg az elektromos, mágneses, kémiai vegyületi, atomi összefüggésekkel kapcsolatban, 

valamint az öröklődés, az ember egyedfejlődése, az evolúció és a változások keretét adó 

környezet fogalmáról. 

Érti a fentiek az élettelen természetben és az élő szervezetben betöltött szerepét. 

Ismereteket szerez a mikro- és makrovilág, valamint testünk fölépítésének szervezeti 

egységéről. Az így nyert ismeretek kapcsolatot teremtenek a művészeti tárgyak, a 

társadalomismeret és a matematika között is. 
 
A legfontosabb célok a következők: 

— a szerves és szervetlen világ kapcsolatának megismerésének 

megalapozása;  
— az energia és energiaáramlás mint általános szervező megismerése; 

— a „láthatatlan” hatások megismerése; 

— az atomi/molekuláris folyamatok megismerése; 

— az atomi/molekuláris folyamatok szervezetre gyakorolt hatásainak 

tudatosítása. 

— az élő és élettelen világ evolúciójának megismerése; 

— az egyes tudományos elméletek egybevetése egymással, a 
természettudományos érvelés néhány sajátságának elmélyítése;  

— az emberi tevékenység környezetalakító hatásának és a hatás 
következményeinek tudatosítása;  
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— az információ és jelentőségének ismerete a fizikai-biológiai-társadalmi 

létben. 
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Tematikai 

egység/ 

Fejlesztési cél 

Hogyan működik a természettudomány? 

A tudomány módszerei 

Órake

ret 

4 óra 

Előzetes tudás Tapasztalatok a megfigyelésről. 

A komplex 

műveltség-

területhez 

kapcsolható 

fejlesztési 

feladatok 

Kísérlet és egyszerű megfigyelés különbségének megértetése.  

A modellek szempontfüggőségének és a mérések jelentőségének 

bemutatása. 

Eredmények ábrázolása (grafikon), illetve grafikon leolvasása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási 

pontok 

 Közös cél: Legalább egy megfigyelés, kísérlet és mérés közös 

megbeszélése.  

  

Lehetséges változatok: 

Versrészlet és tudományos leírás összehasonlítása. 

Saját megfigyelések összegyűjtése. 

A megfigyelések szempontfüggőségének fölismerése. (Pl.: 

Kinek milyen fiú/lány tetszik? Milyen házban szeretnék lakni?) 

Megfigyelés leírásának elemzése. (Mire volt kíváncsi a kutató? 

Mit figyelt meg? Mire következtetett?) 

A kísérletezés célja: saját kísérletek és ismert kísérletek 

összegyűjtése.  

A független és a függő változó fölismerése.  

A mérés szerepe a mindennapokban, pl. lázmérés, földmérés, 

tömegmérés. 

Példák a „modell” szó hétköznapi (pl. topmodell, vasútmodell) 

és tudományos (atommodellek, demográfiai növekedési modellek, a 

szív mint szivattyú) használatára. Modell és makett különbsége (pl. 

emberi szív) – mi érthető meg belőle, mi nem: közös megbeszélés. 

Eltérő modellek/makettek ugyanarról a jelenségről (pl. 

emberábrázolások), szempontfüggőség felismerése. 

Órai mérés: a megpendített húrhosszak és hangmagasságok 

(oktáv, kvint, kvart) mérése pl. gitáron, citerán. Az eredmény 

ábrázolása.  

Példák gyűjtése igazolható feltevésekre: az előrejelzés szerepe a 

hétköznapokban (népi időjárás-előrejelzések) és a tudományban 

(meteorológiai hálózat, életmód és betegségek kockázata). 

Tudományos ismeretterjesztő filmrészlet megtekintése (pl. D. 

Attenborough: Az élő bolygó – részlet). 

Hétköznapi vita és tudományos vita eljátszása egy konkrét 

probléma kapcsán. 

Matematika: 

grafikus ábrázolás. 

 

Kommunikáció – 

magyar nyelv és 

irodalom: az ember 

eltérő megjelenítései. 

Filmes műfajok 

(dokumentum- és 

művészfilm). Érvelés. 

Kulcsfogalmak 
Mérés, modellezés, feltevés, igazolás, törvény, tudományos leírás, 

szimuláció, makett. 

 

 

Tematikai 

egység/ 
Tájékozódás térben és időben 

Órake

ret 
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Fejlesztési cél 8 óra 

Előzetes tudás 

Függőleges és vízszintes irány, derékszög, koordináta-rendszer, 

sebesség, a kör kerülete, hasonlóság a geometriában, óra, nap, hónap, 

év. 

A komplex 

műveltség-

területhez 

kapcsolható 

fejlesztési 

feladatok 

A térbeli és időbeli tájékozódás fejlesztése. 

A mozgások leírása, az ehhez szükséges mennyiségek, jellemzők 

ismerete, használatuk gyakoroltatása. 

Az égtájak és a Földről látható égi mozgások összekapcsolása, a 

földrajzi hálózat lényegének megértése. Tematikus térképek jeleinek 

leolvasása. 

A föld- és a napközéppontú világkép összehasonlítása: azonos 

jelenség különböző szempontú értelmezése. Földrajzi, csillagászati és 

biológiai ismeretek összekapcsolása.  

Rendszerek változásának nyomon követése. 

Folyamatok kimenetelének előrejelzése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási 

pontok 

Közös cél: A tájékozódás és a csillagászat kapcsolatának 

megismerése (égtájak, égi mozgások). A távolságok fölmérésének 

geometriai módszere. A hasonlóság fölismerése, a nagyítás, 

kicsinyítés mértékének meghatározása. 

Fizikai, biológiai, kémiai és csillagászati jelenségek 

sebességének összevetése. Időegységek. Az idő, sebesség, 

gyorsulás mértékegységeinek használata, átváltása. 

Az út, elmozdulás, sebesség, gyorsulás fogalmának ismerete, 

használata mozgások leírásában.  

Az egyenes vonalú egyenletes és az egyenletesen gyorsuló 

mozgás; a szabadesés gyorsulása fogalmának ismerete és alapvető 

összefüggései. 

A körmozgás, kerületi sebesség, szögsebesség, centripetális 

gyorsulás fogalmának és összefüggéseinek ismerete. 

 

Lehetséges változatok: 

Kémiai reakciók gyorsaságának függése a hőmérséklettől és a 

katalizátoroktól. 

A csillagászati és a mágneses északi iránymeghatározás 

bemutatása. 

A legegyszerűbb napóra (gnomón) és a déli irány kapcsolata: a 

Nap naponkénti égi mozgása. A csillagok égi mozgása, 

csillagképek. 

A Föld gömb alakjának bizonyítása, következményei. 

Gömbi formák síkra vetítése (síktérkép), a torzítás 

szükségszerűsége. 

Háromszögelés alkalmazása a térképezésben: ismeretlen 

magasságú épület magasságának megmérése. 

A földátmérő megmérése. A Hold és a bolygók távolsága – 

ókori és mai mérések értelmezése. 

Hosszúsági és szélességi körök rendszere, a GPS lényege. 

Tematikus térképek értelmezése. 

Milyen gyorsan múlik? – a szubjektív és objektív időfogalom 

Matematika: 

koordináta-

rendszer, geometriai 

hasonlóság, váltószög. 

 

Kommunikáció – 

magyar nyelv és 

irodalom: vetület, 

nézet, perspektíva a 

művészetekben. 

 

Osztályközösség-

építés: jeles napok. 
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összevetése. 

A nap (a Nap látható mozgása és a Föld forgása alapján), az 

évszak és az év (a Nap évi mozgása és a Föld keringése alapján). A 

bolygók és a csillagok mozgásának különbsége. 

A mozgásokat jellemző mennyiségek közti összefüggések 

kvalitatív és kvantitatív alkalmazása. 

Kulcsfogalmak 

Tájolás, torzítás, csillag, bolygó, hosszúsági és szélességi kör, 

tematikus térkép, nap- és földközéppontú modell, másodperc, perc, 

óra, nap, évszak, év, elmozdulás, sebesség, gyorsulás, kerületi 

sebesség, szögsebesség, centripetális gyorsulás, reakciósebesség, 

katalizátor. 

 

 

Tematikai 

egység/ 

Fejlesztési cél 

Lendületbe jövünk, azaz többet ésszel és erővel! 

Órake

ret 

5 óra 

Előzetes tudás Sebesség, gyorsulás. 

A komplex 

műveltség-

területhez 

kapcsolható 

fejlesztési 

feladatok 

A változások okainak és összefüggéseinek megismerése. Az 

állandóság és a változás oksági összefüggéseinek felismerése. A 

jelenségek közös jellemzőinek felfedezése. Alapfogalmak 

megalapozása (természettudományos megismerés, kölcsönhatás, erő, 

rendszer, állapot, változás, egyensúly, folyamat). 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási 

pontok 

Közös cél: A Newton-törvények kvalitatív és egyszerű 

kvantitatív alkalmazása. A tömeg fogalma. A súrlódási erő szerepe 

a mindennapokban, a tapadási, csúszási és gördülési súrlódás 

megkülönböztetése.  

A lendület-megmaradás törvényének kvalitatív alkalmazása. 

  

Lehetséges változatok: 

A lendületmegmaradás felismerése a mindennapokban: – 

rakétameghajtás. 

Centripetális erő ismerete és felismerése mindennapi 

alkalmazásokban.  

Tömegvonzás ismerete, kapcsolat felismerése a bolygók 

mozgásával. 

A súly és a súlytalanság fogalmának ismerete. 

A tömeg és a súly megkülönböztetése. 

Társadalomismeret

: tudósok és koruk. 

 

Kommunikáció – 

magyar nyelv és 

irodalom:  

irodalom és 

művészetek a 

tudományban – 

tudomány az 

irodalomban és a 

művészetekben. 

 

Kulcsfogalmak 
Tömeg, tehetetlenség, lendület, fizikai törvény, centripetális erő, 

súrlódási erő, tömegvonzás, súly. 

 

 

 

 

Tematikai 

egység/ 

Fejlesztési 

cél 

Halmazok 

Gázok, folyadékok, halmazállapot-változások, az 

időjárás elemei 

Órak

eret 

8 óra 



Reményhír Szakközépiskola, Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola 

OM:201689 

Pedagógiai Program, 2017 

 

186 

Előzetes 

tudás 

Hőmérséklet, légnyomás, térfogat, sebesség, halmazállapot. 

A komplex 

műveltség-

területhez 

kapcsolható 

fejlesztési 

feladatok 

Tájékozódás a környezet kölcsönhatásairól. Tájékozódás a hazai 

földrajzi, környezeti folyamatokról.  

Az időjárás napi változásainak megértése. Meteorológiai jelentések 

értelmezése. Kísérletek végzése, grafikonelemzés. 

Magyarázatkeresés a tapasztalt időjárási jelenségekre. Az emberi 

gazdálkodás és a természeti feltételek kapcsolatának fölismerése néhány 

fontos hazai példán.  

A környezetvédelem néhány példájának megismertetése, az 

érdeklődés felkeltése a környezettudatosság iránt. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Közös cél:  

Az időjárási elemek, ezek változásait befolyásoló fizikai 

hatások (a napsugárzás, a léghőmérséklet, a légnyomás, a 

szél, a levegő vízgőztartalma, a csapadékfajták) közti 

összefüggések megfogalmazása. Példák a gazdálkodás és a 

természeti környezet közti összefüggésekre. A 

halmazállapot-változások alapvető jellemzőinek ismerete. 

A Celsius-skála alappontjai, az olvadáspont, forráspont 

feladatmegoldás-szintű ismerete.  

A gáztörvények (Boyle–Mariotte, Gay–Lussac-

törvények) kvalitatív ismerete és alkalmazása. A Kelvin-

skála és a Celsius-skála kapcsolatának ismerete. 

 

Lehetséges változatok: 

Időjárási frontok. Grafikonok, folyamatábrák elemzése. 

Saját megfigyelések, egyszerű kísérletek értelmezése. 

A Kárpát-medence természetes növénytakarója, 

élővilága, vízrajza. (Pl. Alföld: tölgyesek, szikesek, homoki 

gyepek, ligeterdők; középhegység: tölgyesek, bükkösök, 

sziklagyepek; magashegységek: lucosok, törpefenyves, 

hegyi rét; lápok). 

A gazdálkodás hatása az élővilágra: fokgazdálkodás, 

erdőirtások, bányászat, folyamszabályozás, állattenyésztés, 

városiasodás, vízvezeték, monokultúrák, kemikáliák, 

természetvédelmi területek, biogazdálkodás. 

Vízkincsünk. A folyószabályozás és árvízvédelem 

módjai, problémái. Víznyerés, ivóvíz, víztisztítás. 

Gyógyvizek.  

Erdőgazdálkodás, erdőtípusok.  

Sziklagyepek: természetvédelmi érték. 

Talaj: összetevői, termőereje, védelme (szikesedés, 

erózió, trágyázás). 

A gáztörvények: Boyle–Mariotte, Gay–Lussac 

kvantitatív ismerete és alkalmazása. 

A nyomás, hidrosztatikai nyomás meghatározása. Elemi 

feladatmegoldás, Arkhimédész törvényének ismerete. Az 

úszás, lebegés, merülés feltételeinek megállapítása és 

következtetések levonása. 

Társadalomismeret: 

történeti ökológia. Önellátó és 

fogyasztói társadalom. 
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Hidraulikus emelő működési elve. 

Pascal-törvény. 

A folyadékok összenyomhatatlanságának ismerete és 

konkrét példák. 

Bernoulli-törvény, Magnus-hatás. 

Kulcsfogalm

ak 

Úszás, lebegés, merülés, hidrosztatikai nyomás, 

felhajtóerő, gáztörvény, zárt rendszer, hő, hőmérsékleti skála, 

abszolút nulla fok, halmazállapot, olvadáspont, forráspont, 

napi hőmérsékletjárás, szél, páratartalom, harmat, dér, eső, 

köd, szmog (füstköd), életközösség, talaj, szikes, ligeterdő, 

monokultúra, talajvíz, rétegvíz, ivóvíz, gyógyvíz, biológiai 

tisztítás, kölcsönhatás, állapot, változás, egyensúly, stabilitás, 

folyamat, rendszer, környezet. 

 

 

 

Tematikai 

egység/ 

Fejlesztési cél 

Mechanikai energia 

Órake

ret 

8 óra 

Előzetes tudás Erő, sebesség, tömeg, elmozdulás. 

A komplex 

műveltség-

területhez 

kapcsolható 

fejlesztési 

feladatok 

Alapfogalmak megalapozása, mélyítése (munka, energia, 

mechanikai energiafajták, energiamegmaradás, rendszer). A munka és 

az energia kapcsolatának tudatosítása. A reverzibilis és irreverzibilis 

folyamatok megkülönböztetése konkrét példákban. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási 

pontok 

Közös cél: 

Az energia, munka, teljesítmény, hatásfok fogalmának ismerete, 

elemi alkalmazása.  

  

Lehetséges változatok: 

A helyzeti és mozgási energia, emelési és gyorsítási munka 

összefüggéseinek alkalmazása. 

Az energiamegmaradás tényének, valamint a termodinamika 

első főtételének ismerete. 

Megfordítható és megfordíthatatlan folyamatok 

megkülönböztetése. 

Néhány mindennap használatos gép hatásfoka, valamint a 

100%-os hatásfok elérésének fizikai lehetetlensége. 

Egyéb energiák hővé alakulása, disszipáció. 

Az örökmozgó lehetetlensége. 

Társadalomismeret

: gazdaságföldrajz. 

Kulcsfogalmak 
Energia, munka, energiafajta, hő, teljesítmény, hatásfok, állapot, 

változás, rendszer, környezet, kölcsönhatás. 

 

 

Tematikai 

egység/ 

Fejlesztési cél 

Az „embergép”: mozgás, légzés, keringés. 

Az emberi mozgás, keringés és légzés élettana és 

anatómiája 

Órake

ret 

9 óra 

Előzetes tudás A levegő térfogatának és nyomásának összefüggése. A nyomás 
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mértékegységei. 

A komplex 

műveltség-

területhez 

kapcsolható 

fejlesztési 

feladatok 

Az emberi mozgási és légzési rendszer mechanikai alapelveinek 

megértése. Az emberi szívműködés és keringési rendszer mechanikai 

alapelveinek megértése. Az egészséget veszélyeztető tényezők 

megismertetése, az egészséges életmódra való törekvés erősítése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási 

pontok 

Közös cél: 

A mozgás és légzés mechanikájának megismerése. A szív és az 

erek mechanikájának megismerése. Alapvető egészségvédelmi 

ismeretek elsajátítása. 

  

Lehetséges változatok: 

Az emelő-elv szemléltetése az ízületekkel kapcsolt emberi 

csontok példáján. 

A fontosabb emberi csontok szerepe (makett alapján). Az 

izomműködés lényege. 

A csont és az ízületek sérülései, megelőzésük. 

A csontok felépítésének és szilárdságának összefüggése. 

A légzés funkciójának megbeszélése. A tüdő térfogatát és a 

légzés hatékonyságát befolyásoló tényezők áttekintése. 

A légzési szervrendszer részei, feladataik, a hangképzés. A 

védekező reflexek (köhögés, tüsszentés) szerepe. 

A légzőmozgások szemléltetése. Légzésszám-változás terhelés 

hatására (kiscsoportos feladat).  

A légzőrendszer egészségét fenyegető és megőrző hatások 

(sport, dohányzás, szmog, TBC). 

A szív fölépítése és működése (makett alapján). A vér és a 

nyirok, az erek szerepe.  

Véralvadás, vérzés, vérzéscsillapítás. 

A vérnyomás és a pulzus oka, mérése. 

A keringési rendszer egészségét fenyegető kockázati tényezők 

és egészségmegőrző hatások (magas vérnyomás, érelmeszesedés, 

trombózis, infarktus). 

Kommunikáció – 

magyar nyelv és 

irodalom: az emberi 

test ábrázolásai. 

Kulcsfogalmak 

Emelő, ízület, reflex, mellkas, rekeszizom, hajlító- és feszítőizom, 

légcsere, légzőfelület, szívpitvar, szívkamra, billentyűk, pulzus, 

vérnyomás, kockázati tényező, vér, nyirok, infarktus, trombózis. 

 

 

Tematikai 

egység/ 

Fejlesztési cél 

Formák és arányok a természetben 

Elemek és vegyületek. Kristályrácsok.  

Szerves molekulák a mindennapokban 

Órake

ret 

8 óra 

Előzetes tudás 
Tükrözés, forgatás következményei. Halmaztulajdonságok. Atom 

és molekula, szerkezeti képlet. 

A komplex 

műveltség-

területhez 

kapcsolható 

Az arányok fontosságának beláttatása, rögzítése. Arányokat 

fenntartó és felborító erők fölismerése. Állandó és változtatható 

arányok fölismerése. 

Szerkezet és tulajdonság összefüggésének beláttatása. Szerkezet, 
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fejlesztési 

feladatok 

arány és biológiai funkció összekapcsolása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási 

pontok 

Közös cél: 

Az arány fontossága és számszerű jellemzése. A geometriai rend 

fölismerése az anyagok szerkezetében. Az anyagvizsgálat néhány 

módszerének megismerése. Néhány óriásmolekula gyakorlati 

fontosságának megismerése konkrét példákon. 

 

Lehetséges változatok: 

A harmónia ókori fogalma és az arányok. Szép és rút. 

Aszimmetrikus (szivacs), sugarasan szimmetrikus (medúza) és 

tükörszimmetrikus (ember) lények. 

A férfi, a női és a gyermektest arányainak összehasonlítása.  

Változó térfogat- és tömegarányok: elegyek, oldatok. A 

töménység jellemzése (százalék). Arányok a konyhában (fűszerek, 

só, pácok) és az iparban (ötvözetek, beton). 

Az élőlények növekedését megszabó arányok (korlátozó 

tényezők): hiánybetegségek, fény, víz stb. 

Állandó tömegarányok: a vegyületek összegképlete egyszerű 

példákon. 

Kristályos (kősó) és amorf (gumi, üveg) anyagok szerkezete. 

Elemi egység (cella).  

Molekulák térbeli rendeződése: membránok, habok, 

mosószerek, folyadékkristályos kijelzők. 

A kémiai elnevezések eredete és mai tartalma. 

Mesterséges szerves vegyületek (műanyagok, gyógyszerek, 

tartósítószerek). Előnyök, veszélyek mérlegelése. 

A szénhidrogének eredete, tulajdonságai, felhasználása 

(közlekedés, fűtés, vegyipar). 

Néhány oxigéntartalmú szerves molekula a mindennapokban 

(etilalkohol, aceton, ecetsav). Biológiai hatásuk. 

Egyszerű cukrok és összetett szénhidrátok a mindennapokban 

(szőlőcukor, keményítő, cellulóz). Biológiai szerepük. 

Néhány nitrogéntartalmú szerves molekula: vitaminok, 

aminosavak, fehérjék, DNS. Óriásmolekulák felépítése és lebontása 

az élőlényekben. Az óriásmolekulák érzékenysége: kicsapódás. 

Mérgezések és következményeik. 

Kommunikáció – 

magyar nyelv és 

irodalom: 

disszonancia, 

(a)szimmetria, 

kompozíció.  

 

Matematika: 

százalékszámítás, 

egyenes arányosság. 

 

Társadalomismeret

; osztályközösség-

építés: a fogyasztói 

társadalom 

kialakulása, gazdasági 

alapjai (fosszilis 

energiahordozók 

használata). 

 

Kulcsfogalmak 

Szimmetria, százalék, összegképlet, oldat, oldószer, amorf, 

membrán, felületaktív anyag, környezeti tényező, mono- és polimer, 

szénhidrogén, karbonsav, alkohol, aminosav, fehérje, kicsapódás. 

 

 

Tematikai 

egység/ 

Fejlesztési cél 

Elektromosság, mágnesesség 

Órake

ret 

8 óra 

Előzetes tudás Erő, energia, tömegvonzás, teljesítmény. 

A komplex 

műveltség-

Kölcsönhatások, erők alaposabb, rendszerszerűbb ismerete, ok-

okozati kapcsolatrendszere, az információ terjedése lehetséges 
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területhez 

kapcsolható 

fejlesztési 

feladatok 

módjainak leírása az elektromágneses kölcsönhatásokon keresztül. 

Bővebb ismeretek szerzése a bennünket körülvevő térről. 

Alapismeretek szerzése az elektromágneses hullámon alapuló 

eszközökről. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási 

pontok 

 Közös cél: 

Az elektromosság, mágnesesség mint kölcsönhatás 

megismerése. 

  

Lehetséges változatok: 

Példák a statikus elektromosság és a mágnesesség 

gyakorlati/természetbeni megjelenési formáira, alapvető 

összefüggések felismerése.  

Az egyenáram fogalma, jellemzőinek ismerete, egyszerű 

áramkörök összeállítása, mérések végzése. 

Az Ohm-törvény alkalmazása egyszerű esetekben. 

Az elektromos energia és teljesítmény alapvető kvalitatív 

összefüggéseinek alkalmazása, különböző elektromos eszközök 

teljesítményének összehasonlítása. 

A váltóáram fogalmának, alapvető jellemzőinek megismerése. 

Az elektromágneses indukció jelensége, 

gyakorlati/természetbeni megjelenése.  

A transzformátor működésének gyakorlati jelentősége.  

Az elektromágneses hullám tulajdonságainak ismerete, példák a 

gyakorlati alkalmazásokra. (A spektrum különböző tartományaiban: 

mikrohullámú sütő, rádióhullámok, mobiltelefon stb.) 

 

Társadalomismeret

: felvilágosodás, 

felfedezések, 

társadalmi hálózatok. 

Kulcsfogalmak 

Elektromos töltés, mágneses pólus, elektromos, mágneses tér, 

Coulomb-törvény, áramerősség, feszültség, ellenállás, egyenáram, 

váltóáram, elektromos fogyasztás, frekvencia, maximális feszültség, 

elektromágneses indukció, dinamó, transzformátor, elektromágneses 

hullám. 

 

 

Tematikai 

egység/ 

Fejlesztési cél 

Energianyerés az élővilágban. Táplálkozás, 

emésztés, kiválasztás 

Órake

ret 

5 óra 

Előzetes tudás 
Szerves molekulák. Energianyerő és energiaigényes folyamatok. A 

légzés funkciója. 

A komplex 

műveltség-

területhez 

kapcsolható 

fejlesztési 

feladatok 

Az energiaáramlás nyomon követése az élővilágban. Táplálkozás, 

emésztés, keringés és kiválasztás összefüggéseinek felismerése az 

emberi szervezetben. 

Az anyagcsere és az emberi egészség kapcsolatának tudatosítása, 

az egészséges táplálkozás iránti igény felkeltése, erősítése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási 

pontok 

 Közös cél: 

Az anyag- és energiaátalakítások biológiai szerepének 

megértése az élővilágban és az emberi szervezetben. 

Osztályközösség-

építés: etikett, társas 

viselkedés. Egészséges 
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Anyagforgalom és egészség néhány összefüggése. 

  

Lehetséges változatok: 

Változatos energianyerés az élővilágban: ragadozók, 

növényevők, élősködők, lebontók, fotoszintetizálók. 

Táplálkozási hálózat. 

Az emberi emésztés helyszínei, emésztőnedvek (nyál, 

gyomornedv, epe, hasnyál).  

Az emésztés szabályozása: feltétlen és feltételes reflexek. 

A felszívott anyagok sorsa, a máj szerepe. 

Egészséges táplálkozás, túltápláltság, hiánybetegségek, 

mérgezések. Az alkohol hatása. 

Testkép, testépítés, táplálékkiegészítők kockázatai. 

A vér szerepe, vérkép.  

A felszívott tápanyagok sorsa a sejtben (energianyerés, 

átalakítások).  

Kiválasztás a vesén, a tüdőn és a bőrön át. 

A vizeletmennyiség és a belső környezet egyensúlyának, 

arányainak (homeosztázis) megőrzése. 

életmód. Nemek, 

testképek. 

Kulcsfogalmak 
Heterotróf, autotróf életmód, emésztés, kiválasztás, felszívás, 

vérplazma, visszaszívás, szűrlet, vizelet. 

 

 

Tematikai 

egység/ 

Fejlesztési cél 

Atomi aktivitás 

Órake

ret 

5 óra 

Előzetes tudás 
Energia, elektromos töltés, elektromágneses hullám, szimmetria, 

normálalak. 

A komplex 

műveltség-

területhez 

kapcsolható 

fejlesztési 

feladatok 

Az anyag, kölcsönhatás, erők, energia, információ fogalmának 

mélyítése. Az állapot és a változás fogalmának bővítése az atomok 

mérettartományában bekövetkező jelenségek megismertetésével. Az 

energiagazdálkodással kapcsolatos felelősségtudat erősítése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási 

pontok 

Közös cél: 

Az elektronburok és az atommag szerkezetének áttekintése. Az 

atomenergia ismerete. 

 

Lehetséges változatok: 

Az anyag atomos szerkezetének tudatosítása konkrét 

jelenségeken keresztül. 

Az atommag és elektronhéj fogalmának megismerése. 

A rádióaktivitás 3 fajtájának, néhány gyakorlati alkalmazásának, 

hatásának megismerése az élő szervezetre. 

A maghasadás oka és feltételei, a láncreakció elve. 

Az atomenergia fogalma, felhasználásának gyakorlati módja és 

elvi lehetőségei. Előnyök és hátrányok mérlegelése. 

A Nap energiatermelése, hatása a földi életre. 

Társadalomismeret

: hidegháború. 

 

Osztályközösség-

építés: fenntarthatóság, 

atomenergia. 
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Kulcsfogalmak 

Atom, proton, elektron, neutron, egyensúly, energiaminimum, 

rádióaktivitás, atomenergia, maghasadás, láncreakció, magfúzió, 

napenergia, atomerőmű. 

 

 

Tematikai 

egység/ 

Fejlesztési cél 

A szervezet egysége – idegrendszer és viselkedés 

Órake

ret 

8 óra 

Előzetes tudás 
Az emberi szervezetben zajló fő kémiai átalakulások. Példák 

csoportban élő állatokra. 

A komplex 

műveltség-

területhez 

kapcsolható 

fejlesztési 

feladatok 

Az emberi szervezet egységét fenntartó rendszerek működéseinek, 

kölcsönhatásainak megismerése. A testi és lelki egészség alapjainak 

tudatosítása, az egészséges életmód iránti igény erősítése. A védekező 

szervezet működéseinek bemutatása. A tanulás mint a környezethez 

való alkalmazkodás megismertetése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási 

pontok 

 Közös cél: 

Az önazonosságot (homeosztázist) fenntartó és az azt fenyegető 

főbb hatások áttekintése az emberi szervezet szintjén és a társas 

kapcsolatokban. A szabályozás és a vezérlés néhány formája az 

emberi szervezetben. 

  

Lehetséges változatok: 

Szabályozó szerepű emberi hormon (inzulin), cukorbetegség. 

Vezérlő szerepű emberi hormon (növekedési hormon), 

a testméretet megszabó tényezők. 

Hormonok és érzelmek kapcsolata.  

A reflexek fölépítése (térdreflex). 

Az idegrendszer szabályozó működése: a testhőmérséklet 

szabályozása. 

Érzékszervek: az éleslátás feltételei (pupillareflex, 

élességállítás). 

Az idegrendszer működését befolyásoló hatások (alkohol, 

drogok, gyógyszerek). 

Fájdalom, fájdalomcsillapítás. 

Aktív és passzív, természetes és mesterséges immunitás. 

Védőoltások. 

Immunitás a mindennapokban: allergia, vércsoportok. 

Stressz és egészség, idegrendszer és immunitás kapcsolata. 

A tanulás alaptípusai az állatvilágban és az ember esetében. 

Az emlős állatcsoportok jellemzői (hierarchia).  

A társas kapcsolatok szerepe a főemlősök és az ember tanult 

viselkedéseiben: szülő-gyermek kapcsolat, kortárscsoportok, 

reklámok, függőséget okozó hatások, értelemadás.  

Segítőkészséget és agressziót kiváltó helyzetek. 

Tanult megküzdési stratégiák, tanult tehetetlenség. 

Az állati és az emberi kommunikáció jellemzői. 

Kommunikáció – 

magyar nyelv és 

irodalom: Érzelmek 

ábrázolása, kifejezése; 

verbális és non-

verbális 

kommunikáció. Haza- 

és családszeretet, 

magány, vallás, 

lázadás stb. egyes 

irodalmi művekben.  

 

Társadalomismeret

: az egyéni és 

csoportos agresszió 

példái. 

Csoportnormák. 

 

Osztályközösség-

építés: társas 

együttélés, devianciák. 
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Kulcsfogalmak 

Szabályozás, visszacsatolás, hormon, célsejt, szorongás, reflexív, 

vegetatív központ, tudatmódosítás, immunitás, antigén, stressz, 

feltételes reflex, próba-szerencse, bevésődés, utánzás, belátás, 

kulcsinger, motiváció, öröklött gátlás, hierarchia, agresszió, 

segítségadás (altruizmus), szabálykövetés. 

 

 

Tematikai 

egység/ 

Fejlesztési cél 

Mi a fény? 

Órake

ret 

4 óra 

Előzetes tudás Atom, elektron, tükör, rezgés, elektromágneses hullám. 

A komplex 

műveltség-

területhez 

kapcsolható 

fejlesztési 

feladatok 

A részecske- és a hullámtulajdonság jellemzőinek felismerése a 

fény esetén, a kettősség tudatosítása.  

A fény hullámtulajdonságainak elemzése és felismerése a 

mindennapokban.  

 A látható fény elektromágneses hullámként történő azonosítása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási 

pontok 

 Közös cél: 

A fény tulajdonságainak áttekintése. 

  

Lehetséges változatok: 

A fényvisszaverődés, a fénytörés jelensége és alapvető kvalitatív 

szabályainak megállapítása. 

A sík, a domború és a homorú tükör leképezési szabályainak 

vizsgálata és gyakorlati alkalmazásai. 

A fényelhajlás jelensége. 

A fény elektromágneses hullám mivolta. 

A színek frekvenciaszabálya és a fénytörés 

frekvenciafüggésének következményei. 

A fotocella működésének alapjai, a fény 

„részecsketermészetének” megjelenési formái. 

A fénysebesség kitüntetett szerepe. 

Kommunikáció – 

magyar nyelv és 

irodalom: színek és 

fények a 

művészetekben. 

 

Kulcsfogalmak 
Fénytörés, fényelhajlás, domború, homorú tükör, szín, foton, 

fénysebesség. 

 

 

Tematikai 

egység/ 

Fejlesztési cél 

Állandóság és változatok – információ, szexualitás, 

az emberi élet szakaszai 

Órake

ret 

6 óra 

Előzetes tudás A férfi és női szervezet különbsége (anatómiai és genetikai). 

A komplex 

műveltség-

területhez 

kapcsolható 

fejlesztési 

feladatok 

A látható jellegek és az öröklés kapcsolatának felismerése. A 

szexualitás genetikai szerepének megismerése.  

A nemi működések megismerése a családtervezés és az 

egészségmegőrzés szempontjából. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási 

pontok 
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 Közös cél: 

Az öröklött és „szerzett” tulajdonságok megkülönböztetése, az 

öröklődés és a nemiség kapcsolata. A nemi működések biológiai 

háttere emberben. A genetika és a szexualitás egészségügyi 

vonatkozásai. A genetikai információ megváltozásának lehetséges 

következményei. 

  

Lehetséges változatok: 

Egy gén – egy jelleg kapcsolatok (Rh-vércsoport, öröklődő 

betegségek).  

Mennyiségi és minőségi jellegek különbsége, a környezet 

szerepe. 

A nemiség szerepe a genetikai információ 

újrakombinálódásában (az ivarsejtek sokfélesége, a testi sejtek 

genetikai azonossága). 

A genetikai információ megváltozása: mutációk. 

Mutációt okozó hatások (sugárzások, vegyületek). 

Genetikai szabályozás: szabályozott sejtosztódás (növekedés) és 

szabályozatlan osztódás (rákos góc). Rákkeltő tényezők, kerülésük. 

Az ember ivarszervei, biológiai funkciójuk. 

A hímivarsejt és a petesejt jellemzői. 

A női nemi ciklus szakaszai, a megtermékenyítés. 

Családtervezés.  

Beágyazódás, magzati élet. A magzat védelme. Az újszülött és a 

csecsemő világa. Nemi érés, öregedés, halál.  

Betegségek szűrése, betegjogok. 

Matematika: 

valószínűség, 

gyakoriság, eloszlási 

görbe; kombinációk. 

 

Kommunikáció – 

magyar nyelv és 

irodalom; 

osztályközösség-építés: 

szexualitás, családi 

élet. Identitás. 

Öregedés és halál, idős 

generáció. 

Kulcsfogalmak 

Gén, génváltozat (allél), mennyiségi és minőségi jelleg, recesszív 

(elnyomott) jelleg, mutáció, mutagén és rákkeltő (karcinogén) hatás, 

ivarsejt, ivarszerv, petefészek, tüsző/repedés, menstruáció, 

megtermékenyülés, tüszőhormon, sárgatesthormon (progeszteron), 

tesztoszteron, beágyazódás, magzat. 

 

 

Tematikai 

egység/ 

Fejlesztési cél 

Honnan hová?  

Csillagászati, földrajzi és biológiai evolúció. 

Az ember társas viselkedése 

Órake

ret 

8 óra 

Előzetes tudás 

Betegség és immunrendszer. Az öröklődés alapjai. Önzetlenség és 

agresszió. Atom, magfúzió, sebesség, gyorsulás, idő, körmozgás, 

bolygómozgás, tömegvonzás, kör, ellipszis. 

A komplex 

műveltség-

területhez 

kapcsolható 

fejlesztési 

feladatok 

Különböző területek, jelenségkörök közötti kapcsolatok, 

összefüggések észrevétele, hasonlóságok, közös vonások felfedezése, 

megfogalmazása. 

Az idő- és térfogalom mélyítése, az időbeli tájékozódás fejlesztése 

a különböző léptékű folyamatok megismerése során. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási 

pontok 

Közös cél: 

Az egyirányúság fölismerése és magyarázata csillagászati, 

földtani és biológiai folyamatokban. Az emberi csoportok néhány 

Társadalomismeret

; osztályközösség-

építés; kommunikáció 
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biológiai jellemzőjének megfogalmazása. 

 

Lehetséges változatok: 

A csillagok fejlődésének főbb állomásai. 

A Naprendszer szerkezete, mérete, bolygóinak mozgása, mérete, 

típusai. 

Legalább két-két jellemző csillagkép ismerete a téli és a tavaszi 

égboltról, valamint két-két jellemző csillagkép ismerete az északi és 

a déli féltekéről. 

A csillag, bolygó, üstökös, meteor megkülönböztetése. 

Szemléletes kép a táguló világegyetem elméletéről. 

A Föld felszínének története: a vulkáni működések, 

földrengések oka, következményei. 

A jégkorszakok nyomai. 

Hegységképződés és pusztulás. 

Haladás (fejlődés) és biológiai evolúció. 

Az evolúció darwini leírása. 

Közvetlen bizonyítékok (fosszíliák) és anatómiai érvek. 

A szelekció hatása (mesterséges, természetes). A háziasítás. 

Ellenálló kórokozók terjedése. 

A biológiai evolúció közvetlenül az emberi társadalomra való 

alkalmazásának veszélyei (szociáldarwinizmus, eugenika). 

Vitatott kérdések. (Az élet keletkezésének kérdése. 

A nagy kihalási hullámok lehetséges magyarázatai. 

Az önzetlen viselkedés evolúciója. Az irányultság kérdése.) 

Technikai evolúció és a szokások evolúciója (divat, stílusok).  

Az emberi csoportokra jellemző társas viszonyok, a 

szabálykövetés és szabályteremtés példái. Az idegen csoportoktól 

való elkülönülés és az eltérő csoportok közti együttműködés 

biológiai háttere. 

– magyar nyelv és 

irodalom: a haladás-

eszme különböző 

korokban; az 

ideológiák mint a 

hatalmi rendszer 

alátámasztói. 

A járványok és a 

háziasítás 

történelemformáló 

szerepe. 

Önzetlenség 

emberi példái 

(irodalom, történelem). 

Szokások, divat. 

Szabálykövetés és 

szabályszegés példái 

az irodalomban és a 

történelemben. 

Tömegek 

viselkedését leíró 

irodalmi példák. 

 

Kulcsfogalmak 

Csillag, üstökös, meteor, bolygó, galaxis, csillagkép, Naprendszer, 

Univerzum, Föld-típusú bolygó, szupernóva, evolúció, alkalmazkodás, 

közös ős (leszármazás), természetes és mesterséges szelekció, 

önzetlenség. 

 

 

Tematikai 

egység/ 

Fejlesztési cél 

Az evolúció színpada és szereplői 

Órake

ret 

8 óra 

Előzetes tudás 
Anyagforgalom az élő szervezetben. Gazdálkodás a Kárpát-

medencében. 

A komplex 

műveltség-

területhez 

kapcsolható 

fejlesztési 

feladatok 

Tapasztalat szerzése technológiai, társadalmi és ökológiai 

rendszerek elemzésében. Az egyéni vélemények megfogalmazása 

során az érvelés, bizonyítás igényének erősítése. 

Evolúciós, környezet- és természetvédelmi szempontok 

összekapcsolása, az ember természeti folyamatokban játszott 

szerepének kritikus vizsgálata. 

A fogyasztási szokásokkal kapcsolatos ésszerű és felelős szemlélet 

erősítésével törekvés a tudatos állampolgárrá nevelésre. 

A környezet szépsége, az emberi kultúrák fenntarthatósága és a 
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benne élők testi-lelki egészsége közti összefüggések megjelenítése. 

Törekvés kialakítása az alkalmazásra a fenntarthatóság és autonómia 

érdekében a háztartásokban és kisközösségekben. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási 

pontok 

Közös cél: 

Az élőlények együttélését magyarázó feltételek, az ember 

szerepének elemzése. Környezet és egészség összefüggései, néhány 

lehetséges megoldási módszer értékelése.  

 

Lehetséges változatok: 

Az élőlény-populációk elszaporodása és visszaszorulása. 

Populációs kölcsönhatások példákkal. A biológiai indikáció.  

Példák az életközösségekben zajló anyagkörforgásra (szén, 

nitrogén), az anyag- és energiaforgalom összefüggésére. 

Táplálékpiramis (termelő, fogyasztó, lebontó szervezetek). 

Az ember hatása a földi élővilágra a történelem során. 

Önpusztító civilizációk és a természeti környezettel összhangban 

maradó gazdálkodási formák. 

A természeti környezet terhelése: fajok kiirtása, az élőhelyek 

beszűkítése és részekre szabdalása, szennyezőanyag-kibocsátás, 

fajok behurcolása, megtelepítése, talajerózió. Fajok, területek és a 

biológiai sokféleség védelme. A természetvédelem lehetőségei. 

Helyi környezeti probléma felismerése, információk gyűjtése. 

A környezeti kár fogalma, csökkentésének lehetőségei. 

Ökológiai lábnyom. A közlegelők tragédiája: a klasszikus 

gazdaságtan és kritikája. 

Az ökológiai krízis társadalmi-szemléleti hátterének fő tényezői 

(fogyasztás, városiasodás, fosszilis energia felhasználása, 

globalizáció). A Gaia-elmélet lényege. 

Társadalomismeret

; osztályközösség-

építés: járványok, 

sivatagosodás, 

szikesedés, 

túlnépesedés, 

erdőirtások, bányászat, 

folyószabályozások 

következményei. 

Természetvédelem: 

vadasparkok, nemzeti 

parkok. Nemzetközi 

szerződések. 

 

Kulcsfogalmak Szimbiózis, élősködés, versengés, Gaia-elmélet. 

 

 

Tematikai 

egység/ 

Fejlesztési cél 

Projektek  

A tanulók éves teljesítményének mérése 

Órake

ret 

6 óra 

Előzetes tudás Egyéni (tanulási) tapasztalatok; a tanév során elsajátított ismeretek. 

A komplex 

műveltség-

területhez 

kapcsolható 

fejlesztési 

feladatok 

Projektek készítése, az ehhez szükséges képességek, kompetenciák 

fejlesztése. 

A tanulók teljesítményének mérése – komplex mérés a matematika 

és a természetismeret területén. (A mérés feladata annak ellenőrzése, 

hogy a tanuló milyen mértékben igazodik el a természet szerveződési 

szintjei között, különös tekintettel az atomi és egyed feletti szintekre, 

képes-e a valószínűségi szemlélet alkalmazására mindennapi 

szituációk elemzése során is.) 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

Részvétel a projekt tervezésében, lebonyolításában és 

értékelésében; a projektmódszer megismerése. 

Szabad sáv: a választott tartalomnak és formának megfelelően. 

Minden 

műveltségterület: a 

projekthez kapcsolható 
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Részvétel a „tudáspróbán”. tartalmi elemek.  

Kulcsfogalmak Projekt, tervezés, külső és belső értékelés. 

 
 
A tanuló fogalmazza meg és konkrét példán ismerje föl az egyszerű megfigyelés 

és a kísérlet különbségét, a két vizsgálati mód célját. Értse a számszerűség 

jelentőségét a mérésekben, tudjon ábrázolni és leolvasni mért adatokat. 

A fejlesztés várt eredményei a 9. évfolyam végén:  
 Tudja jellemezni a mozgásokat sebességükkel, gyorsulásukkal. Értse a 

térbeli tájékozódás geometriai módszereinek lényegét. Tudjon tájékozódni 

térképeken.

 Értse a tehetetlenség fogalmát, a gyorsulás formáit, okát. Találjon kapcsolatot a 

tömeg és a súly között. Értse az ok és okozat közötti kapcsolatrendszert. Értse 

az energia, a munka, a hatásfok és a hő összefüggését. Ismerje az emberi 
szervezet működésének mechanikai hátterét.

 Magyarázzon mindennapokban tapasztalt jelenségeket anyagi 

halmaztulajdonságokkal. Értse az éghajlat és az időjárás elemeinek fizikai 
hátterét, összefüggését hazánk természeti képével, gazdálkodásával.

 A tanuló értelmezze és ábrázolja a természetben megfigyelhető arányokat, 
ismerjen példákat vizsgálatuk módjára. Hozza kapcsolatba az anyagok 

szerkezetét tulajdonságaikkal, felhasználásukkal.

 Értse az elektromosság és mágnesesség alapjait.

 Értse az áram mágneses, valamint a mágneses tér változásának elektromos 
hatását.

 Értse a szervezetünkön átáramló anyag és energia szerepét, összefüggését 

egészségünkkel. Magyarázza az élőlények egymásra utaltságát. 

Magyarázza a biológiai rendszerek belső rendjét a szabályozás és vezérlés 
segítségével. Értse az alkalmazkodás szerepét az egyéni és társas 

viselkedésben.

 Értse az anyag atomos felépítését, ismerje a proton, neutron, elektron 

helyét és szerepét az atomon belül. Legyen tisztában a radioaktivitás 

okával és élettani hatásával. Legyen tisztában az atomenergia 

felszabadulásának módjaival és lehetőségeivel, környezeti hatásaival.

  A tanuló értelmezze a tulajdonságok öröklődését családfán, különítse 

el öröklött és szerzett tulajdonságainkat. Legyen áttekintése a genetikai 

információról, a génműködés szabályozottságáról, egyirányú 

változásairól (egyedfejlődés) és zavarairól.

 Ismerje a Föld és alkotóanyagainak helyzetét a Naprendszerben és az Univerzumban.

 Ismerje a nemek kromoszomális meghatározottságát, a nemi ciklusok és 

a családtervezés hormonális-élettani hátterét.

 Ismerjen nagy léptékű, egyirányú változásokat az élő és élettelen 

természetben, ismerje ezek bizonyítékait, okait.

 Ismerjen az élőlény-populációk létszámát és változatosságát csökkentő és növelő 

tényezőket, az élőlények önszabályozó közösségeinek fölépítését. Tudjon példákat 

bemutatni az ember környezetfüggésére és környezet-átalakító szerepére.
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Testnevelés és sport 

 

A testnevelés és sport műveltségterület szakközépiskolai kerettanterve társadalmilag 

elvárt, alkalmazható ismereteket, képességeket és készségeket foglal magába. Tartalmazza a 

Natnak a tanulásról és a tanulásszervezésről kialakított felfogását, figyelembe veszi az 

iskolatípus sajátosságait és a munkaerőpiaci kompetenciákat. Megalapozza a tanulók 

műveltségterületi tudását, motivációit, hozzáállását a szakmatanuláshoz szükséges fizikum 

fenntartásához, az egész életen át tartó testmozgáshoz, sportoláshoz, egészséges életvitelhez.  

Cél az önálló felelősségvállalás, a munkavállalásra alkalmasság, a munkabírás 

fejlesztési útjának kialakítása. További cél a saját, előnyben részesített rekreációs terület 

kiválasztása és az azzal kapcsolatos tudás összefoglalása, továbbfejlesztése. A 

műveltségterület ebben az életszakaszban közvetíti a civilizációs betegségek elleni küzdelem 

lehetőségét, módjait is. 

A diák alapvetően képessé válik a megszerzett kompetenciák birtokában tudása 

továbbfejlesztésére, megteremtve az esélyt arra, hogy élete során az elvárt teljesítményt az 

ahhoz megfelelő mentális és fizikai állapotban érje el. A kerettantervben megjelenő mozgásos 

és elméleti tartalmak sikeres felhasználása érdekében hangsúlyos a tanuló 

alkalmazkodóképessége a változó körülményekhez. A különböző testgyakorlási formák 

hozzájárulnak az általános értékteremtéshez, a közös és az egyéni érdekek képviseletéhez, 

valamint erősítik a tantárgy alapvető és aktuális motivációs tényezőit. 

Az elvárt célállapotban a szakközépiskolai tanulmányait befejező fiatal képes az 

iskolai testnevelésben tanult testgyakorlati ágak technikájának bemutatására, a testi 

képességekhez, az egészséges életmódhoz kapcsolódó ismeretek felhasználására, az egyéni és 

társas sporttevékenységek szervezéséhez szükséges ismeretek alkalmazására. 

A kerettanterv minden tanuló számára biztosítani kívánja a hatékony és élményszerű 

motoros tanulást. Az egységesség és differenciálás elvét a legfőbb értékek közé sorolja az 

általa vezérelt gyakorlatok során. A belső didaktikai differenciálás emeli a motoros tanulás 

hatékonyságát és egyúttal a személyiségfejlesztés egyéb területén bekövetkező fejlesztés, 

hiánypótlás hatásfokát is. A differenciálás alappillérei a különböző tanulói képességek, 

adottságok, a számtalan általános iskolában megszerzett egyenetlen tudás, a heterogén 

motivációs háttér és a testneveléshez kapcsolódó más-más egyéni célok. 

A szakközépiskolai tanulmányok befejeztével előtérbe lép a saját életút iránti 

felelősségvállalás. A tanulók ismerik és értik a mozgás szükségességét, a testi képességek és a 

mozgásműveltség fejlesztésének egyes módozatait, a testi és a lelki egészség megőrzésére 

vonatkozó legfontosabb információkat, lehetőségeket. Tudatában vannak annak, hogy 

életvitelüket számos minta alapján, saját döntéseik sorozataként alakítják ki, amely döntések 

hatással vannak testi és lelki egészségükre, a társas életben betöltött szerepeikre. Képesek 

bizonyos értékkonfliktusok felismerésére, felelősségre ébrednek abban, hogy saját sportos, 

egészséges életvitelükkel mutathatnak példát családjuknak, társas környezetüknek, eközben 

tekintettel kell lenniük tárgyi környezetükre, a fenntarthatóság kritériumaira. 

A társas környezetben végbement tanulási folyamatok eredményeképp az önmagukról 

alkotott képet képesek megfelelő önkritikával fogadni. Különbséget tudnak tenni az ideális és 

a reális énkép között, tisztában vannak azzal, hogyan befolyásolhatja a társas környezet az 

önmagukról alkotott képet, a reális önismeretet. 

A közösen megélt közösségi és minőségi sportélmény, a kulturált szurkolás nyújtotta 

katarzis hatására erősödik a nemzeti öntudat, a hazafiasság. Az érdeklődés felkeltése 

eredményeképpen megismerik a nemzeti büszkeség érzését, megneveznek és felismernek, 

példaképül választanak magyar sportolókat. 
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A szakközépiskolában közvetlen célként jelennek meg a munkavállalói szerepekhez 

elengedhetetlen kompetenciák. Az iskolatípus a tudás szükséges tényezőit és összetevőit a 

tartalommal összekapcsolt képességfejlesztés elvének szem előtt tartásával szilárdítja meg. Az 

alapvető, egészséggel, fizikai állapottal és önismerettel kapcsolatos értékek elsajátítása is 

gyakorlatorientált. A tanulmányok vége felé már a munkabírás, munkaerő megőrzésére való 

felelős felkészülés történik egyre tudatosabban. 

A tudatosság alapja az érthetőséget, az interakciókat elősegítő, biztosító anyanyelvi 

kommunikáció. A világos beszéd és a segítőkész hozzáállás minden tanulót képessé tesz 

egyszerű interakcióra. Az érthetőség célja, hogy a tanulók képesek legyenek gondolkodni 

saját egészségi állapotukról, ismerjék az egészségkárosító tényezőket, azok hatásait, 

elkerülésük módját. Mindezek mellett kielégítő módon kommunikáljanak ők is, és saját 

véleményüket fejtsék ki az egészségtudatos életvitellel kapcsolatban a társaknak nyújtott 

segítségadás során. Legyenek képesek és nyitottak arra, hogy szükség esetén tanácsot, 

információt, támogatást kérjenek. 

A sikeres társas részvétel érdekében elengedhetetlen a viselkedési és játékszabályok, 

valamint az általánosan elfogadott magatartás megértése, ezáltal fejlődik a szociális és 

állampolgári kompetencia. E kompetencia alapját az képezi, hogy a tanulók legyenek képesek 

megfogalmazni véleményüket a közösséget érintő kérdésekben, meghallgatni és elfogadni 

mások érvelését. Legyenek képesek a játékban, sportjátékban, egyéb mozgásformák 

feladataiban együttműködni társaikkal, osszák meg a feladatmegoldást segítő információkat. 

A fentieken kívül az egyénnek tudnia kell kezelni és megosztani másokkal a stressz 

érzését és a frusztrációt, kimutatni az együttérzését. Különbséget kell tennie a személyes, a 

társas és a szakmai információk, szempontok között. 

A hatékony tanulás és munka kompetencia segítségével a szakközépiskolai 

tanulmányok befejezésekor a tanulók egyénileg és csoportban is meg tudják szervezni a saját 

edzettségük eléréséhez szükséges tevékenységüket, ideértve az idővel és információval való 

bánásmódot. A kompetencia magában foglalja az egyén tanulási folyamatának és 

szükségleteinek ismeretét, gyakorlottságot abban, hogy felismerje készségeinek erős és 

gyenge pontjait, és hogy saját munkáját tárgyilagosan értékelje. Ez eredményezheti az új tudás 

és készségek, továbbá útmutatások keresését és alkalmazását. 

A sport- és mozgáskultúra bázisára építve fejlődik a vállalkozói kompetencia, 

miszerint egyénileg és csapatban is képesek a személyek dolgozni, a közös feladatok, 

tevékenységekhez kapcsolódó problémák megoldása során az egyes munkafázisokat 

megtervezik. A tapasztalatszerzés által az egyén a kockázatokat képes jobban felmérni és 

adott esetben vállalni is tudja azokat. 

Az ápolt és igényes megjelenés, a rendezett mozgásminőség és mozgáskivitelezés 

segítségével fejlődik az esztétikai tudatosság és kifejezőképesség. 

A tehetséges tanulók magasabb szintű sportolása az iskolai rendezvényeken, 

bajnokságokon, a diáksport-egyesületekben és a versenysport színterein valósul meg. A 

műveltségterületi tehetséggondozás fő feladata a támogató légkör biztosítása az intézményen 

belül és a kapcsolatban álló partnereken keresztül is. Az egyénre szabott fejlesztési eljárások a 

tanuló szükségleteinek, képességeinek, teljesítményének megfelelően – mind a 

tehetséggondozás, mind a felzárkóztatás keretében – eredményezhetik más tanulási utak, 

gyakorlási, edzési folyamatok kijelölését. 



Reményhír Szakközépiskola, Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola 

OM:201689 

Pedagógiai Program, 2017 

 

200 

9. évfolyam (heti 3 óra, összesen 108 óra) 
 

Tematikai 

egység/ 
Sportjátékok 

 
Óraker

et 

Fejlesztési cél 
 

24 óra   

 

Feltehetően hiányos technikai és taktikai, elméleti és gyakorlati 

tudás. 

 

Határozott tanári irányítással változó részvétel az előkészítő 

játékokban, 

 gyakorlásban.  

 

Csapatjátékos tulajdonságokról kevés tapasztalat, egyenetlen 

motivációs 

Előzetes tudás szint a sportjátékokban történő alkalmazásra.  

 Konfliktusok, sportszerűtlenségek, deviáns magatartások esetén a 

 

gondolatok, vélemények szóban történő kifejezése 

változó–  

 alkalmanként agresszív, helyreigazítást igénylő–kommunikációs 

 formákban.  

 A labdarúgásra/kézilabdára/röplabdára/kosárlabdára vonatkozóan (2 

 választandó):  

 

Az ismételt játékfeladatokban, játékszituációkban a technikai, 

taktikai 

 és szabályismeret megszilárdítása, bővítése, hiánypótlás.  

A tematikai 

egység 

A sportjátékok végzéséhez szükséges ismeretek, 

képességek  
megerősítése.  

nevelési-
fejlesztési Új játékszituációk, játékfeladatok megoldása a szabálykövetés 

céljai állandóan ismételt megerősítése mellett. Agressziómentes test-test 

elleni 
 

 játék és kommunikáció.  

 Igényességre törekvés erősítése a felszereltségben, a testkultúrához 

 tartozó higiéniában és a gyakorlási környezet személyi és tárgyi 

 rendezettségében.  
 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Kapcsolódási 

pontok 

A labdarúgás/kézilabda/röpladba/kosárladba (2 választandó) Matematika: térbeli 

Kiemelt tartalom: Az 5–8. osztályban tanult, a játékhoz szükséges 

alakzatok, 

tájékozódás. 

lényeges technikai és taktikai elemek végrehajtása csökkenő  

hibaszázalékkal. A különböző szintű tudás, motiváció 

egységesítése. Természetismeret: 

 tárgyi és természeti 

MOZGÁSMŰVELTSÉG környezet. 

Speciálisan előkészítő, rávezető, képességfejlesztő feladatok és  

testnevelési játékok 

Kommunikációmag

yar 
Az 5–8. osztályban tanult, labda nélkül végzett mozgások 

gyakorlási nyelv és irodalom: 
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hatékonyságának növelése, játékban való egyre eredményesebb 

egyirányú és 

kétirányú 

használata. A technikai jellegű alapmozgások variációi változó kommunikáció. A 

irányokban, sebességnöveléssel. kommunikáció 
A helyezkedés, helyzetfelismerés fejlesztése a labdáért való 

harcban. társadalmi normái, 

Labdás ügyességfejlesztés nagy ismétlésszámmal. kulturált nyelvi 

A választott sportjátékok technikáinak gyakorlása testnevelési viselkedés. 
játékokban, fogójátékok labdával, labdaszerző és labdavédő 

játékok,  

egyéb célirányos játékvariációk. A mozgástanulást segítő 

eszközök  

használata.  

Bemelegítés labdajáték foglalkozásra–tanári irányítással  

Egy állandó bemelegítési modell ismételt és tudatos gyakorlása 

és  

az önálló bemelegítésre való felkészülés. Egyes bemelegítési  

részfeladatok önálló végzése.  
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Kosárlabdázás  
Technikai elemek gyakorlása  
Megállás, sarkazás labdavezetésből, önpasszból, 

meghatározott helyen és időben is, csellel is. Fektetett dobás egy 

leütéssel, labdavezetésből mindkét oldalon, közeli és közép-távoli 

dobás helyből, félaktív és aktív védővel szemben is. 

Taktikai elemek  
Emberfogás. Labdavezető és labda nélküli játékos 

védése, a feladattartás minőségének javítása. Szabálykövető 

feladatok megoldása (feldobás, alap- és oldalvonal-
bedobás, jelzés szabálytalanság elkövetése esetén).  

Kisebb csapatrészekben azonos létszámmal egymás elleni 
játék, teljes létszámú játék, félpályán és egészpályán 

feladatokkal. Ötletjáték támadásban. 

 

Kézilabdázás 

Technikai elemek végrehajtása növekvő biztonsággal  
Gyorsfutások közben a társ futómozgásának követése. 

Térnyerésre törekvés indulócselekkel mindkét irányba. A kapus 

mozgástechnikája.  
Labdakezelési gyakorlatok 2-3-as csoportokban, 1-2 kézzel. 

Átadások talajról és felugrásból cselezés után. Indulócsel, 
átadócsel, lövőcsel. Kapura lövések: kilépéssel; 3 lépés után; 

felugrásból; különböző lendületszerzés után; félaktív és aktív 

védővel szemben, bedőléssel.  
Taktikai elemek gyakoribb együttműködéssel és 

eredményességgel, különös tekintettel a test-test elleni játék 

sportszerű gyakorlására  
Kitámadás, halászás, szerelés. Támadás befejezések 

lerohanásból, rendezetlen védelem elleni játékból. Beállós játék.  
Ütközés talajon és levegőben. Ötletjáték. 

 
Labdarúgás  
Technikai elemek gyakorlása a labdás 

koordináció továbbfejlesztésével  
Labdakezelések mozgás közben és irányváltoztatással, 

átadások különböző mértani alakzatokban, rövid és hosszú 

labdaátadások talajon.  
Labdaátvétel testcsellel.  
Dekázás: helyben, haladással, irányváltoztatással, 

párokban. Cselezés: átadócsel, rúgócsel, rálépéssel. 

Fejelések technikái levegőből, társnak vagy kapura.  
Taktikai elemek végrehajtása a variációk növelésével 

és a végrehajtási minőség emelésével  
Posztok betöltése: kapus, védő, középpályás, támadó.  
Rombuszban 4 játékos feladatmegoldásai mélységben, 

szélességben, folyamatos helycserékkel.  
A támadások súlypontjának változtatása rövid 

átadásokkal. Ötletjáték. Játék 1 kapura. 
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Röplabda  
Technikai elemek végzése optimális erőközléssel, 

fokozódó pontossággal  
Kosárérintés előre-hátra, alacsony és középmagasra elpattanó 

labdával. Fokozódó sebességgel érkező labdával alkarérintések 

váltakozó irányba és magasságra. Az alsó egyenes nyitás 

végrehajtása a hálótól (zsinórtól) növekvő távolságra és különböző 

nagyságú célterületre, az alapvonal különböző pontjairól. 

A mélységlátást, labdához való igazodást elősegítő 
gyakorlatok, társtól dobott vagy falra feljátszott labdával. 

Taktikai gyakorlatok  
Helyezkedés támadásban.  

2:2, 3:3 elleni játék meghatározott érintési módokkal, 
védelem nélkül, változatos támadás befejezések (erő, ív, 

elhelyezés stb. szempontjából). 

 

Minden tanult sportjátékra vonatkoztatva:  
Hiánypótlás. Az elsajátított játéktudásnak megfelelő 

színvonalú játékszabályok alkalmazása, betartatása növekvő 
tudatossággal, érthető, erős és határozott tanári kontrollal az 

osztályszintű gyakorlások és mérkőzések során.  
Játékszituációk előidézése egy-egy szabály nagy 

ismétlésszámú gyakorlására, a játékszituáció megállítása, 
elemenkénti ismétlése a szabálytalanság korrekciója érdekében. 

Játék egyszerűsített és igen kis lépésekben bővülő szabályokkal. 
 
Differenciált mennyiségű és minőségű játéklehetőség 

biztosítása, önálló játék csak erős tanári megfigyelő kontroll esetén.  
Rövid játékvezetői gyakorlás a tanárral együtt, 

egyszerűsített játékvezetésben. Néhány nonverbális jel 

alkalmazása. 
 
ISMERETEK, 

SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS Játéktípusok, 

szabályok működtetése.  
Taktikai beszélgetések egyszerű magyarázattal 

kísérve a játékszervezés során.  
Az egyénre és a helyzetre jellemző érzelmi kitörések 

visszafogása. A siker egyéni és csoportos átélése, a kudarc 

elfogadása, mint a tevékenység természetes velejárója. 

Az együttjátszás előnyeinek, jelentőségének elfogadása.  
A specifikus sportjáték-tudás elsajátításához szükséges 

motoros képességek és néhány fejlesztési módszer ismerete.  

Kulcsfogalma

k/ 

Játékrendszer, aktív védő, test-test elleni játék, taktika, támadási rend, 
védelmi rend, befutás, eséstompítás, bevetődéses lövés, 

sportágspecifikus 
fogalmak bemelegítés, taktikai megoldás, támadási stratégia, védekezési stratégia. 
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Tematikai 

egység/ 
Torna jellegű feladatok 

 
Óraker

et 

Fejlesztési cél 

  
18 

óra    

 

Tanári kontrollal és segítségadással balesetmentes 

gyakorlás.   

 

Az alapvető torna-, RG-mozgáselemek gyakorlásában 

hiányok,  

 változóan rendezett és begyakorlott cselekvésbiztonság.   

Előzetes tudás Az aerobik lépésgyakorlatok, alaplépések, haladások terén vegyes 

 tudásszint.   

 

A gyengébbeknek, a segítségre szorulóknak bizonytalan 

segítségadás. 

 Kezdetleges szabályismeret.   

 

Az iskolai torna jellegű feladatok, ritmusos-zenés mozgásformák 

során 

 a reális énkép további alakítása.   

 

Tartós és koncentrált előkészítés és rávezetés a 
balesetmentes   

 gyakorlásra.   

 A gyakorlás során a pontos segítségadás felelősségének megértése, 

A tematikai 

egység 

lazább tanári kontrollal a segítség adása és elfogadása.   

Differenciáltan önálló részvétel motiválása a gimnasztika, torna, 
nevelési-

fejlesztési esztétikai sportok mozgásrendszerén belül.   
céljai Az esztétikus mozgás, a feszes, rendezett testmozgás további 

javítása. A 
 

 test térbeli, időbeli és dinamikai érzékelésében, valamint a koordinált  

 

mozgás és az erőközlés összhangjában a hiányosságok 

feltérképezése, 
 törekvés a felszámolásukra.   

 

Az ismeretek körének bővítése az adott versenysportágak 

hazai  

 élvonaláról.   
 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási 

pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

Kommunikációmag

yar 

Gimnasztika nyelv és irodalom: 

Térbeli alakzatok – rendgyakorlatok végzése önismeret, énkép, 

Alakzatok, mozgások zárt rendben, alakzatváltozások. 

énkép–

kommunikáció, 

Ellenvonulások járásban és futásban. Ritmus-, tempóváltoztatás, én és a csoport, 

rendgyakorlatok zene nélkül, ritmuskeltéssel és zenére is. térközszabályozás, 

Szabadgyakorlati alapformájú gyakorlatok gyakorlása ritmus. 
4–8 ütemű gimnasztikai gyakorlatok, kiemelten a mély hát- és  

hasizmok, a függesztő öv, a lábboltozat izomzatának optimális és Természetismeret: az 

tudatosan pontos működtetésével. 

emberi test; 

elsősegély. 
Gimnasztikai gyakorlatok alkalmazása az izommunka jellege  
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szerint 

(nyújtó, erősítő, ernyesztő-lazító) arányosan, minden testrész  

mozgásaira kiterjedően.  

Változatok a mozgásütem változtatásával, a kiinduló helyzet és  

kartartás változtatásával, a kéziszerek – súlyzó, bordásfal, pad,  

medicinlabda – alkalmazásával.  

Összetett, komplex, fizikai képességeket fejlesztő gyakorlás  

Erőgyakorlatok az egyén számára optimális ellenállás 

leküzdésével.  

Aerob állóképesség-fejlesztő eljárások a gimnasztika 

eszközeivel.  

Az egyensúlyozás továbbfejlesztésére a statikus helyzetek  

időtartamának növelése. Mászások, függeszkedések 

hiánypótlása, a  

testalkat szerint differenciált követelmény, az 1–8. osztályban 

elért  

egyéni szint fejlődését követő rendszeres kontrollal.  
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Torna – iskolai sporttorna 

Osztályközösség-

építés: 

Talajon és gerendán. Célirányos előkészítő és rávezető 

gyakorlatok, társas viselkedés, 

mozgásszabályozó, mozgásalkalmazó, átállító és mozgástanuló önismeret, énkép, 

jelleggel. Az 1–8. osztályos (általában nagyon egyenetlen) tudás jellem, kooperatív 

ismeretében, ismétlő variációkban gazdag mozgásanyag tanulása, munka. 

gyakorlása egységesen és differenciáltan a mozgásbiztonság  

fejlesztésére.  

Akrobatikus gyakorlatok – talajtorna  

Tartásos gyakorlatelemek végzése: tarkóállás, fejállás, mérlegek  

kéztámasszal, mérlegállások, spárgák, hidak.  

Mozgásos gyakorlatelemek végzése: gurulóátfordulások 

különböző  

irányokban és variációkban, kézenátfordulás oldalt, vetődések,  

átterpesztések, lábkörzések, dőlések, felállások, egységesen az  

alapformában és differenciáltan a variációkban. Az esztétikus és  

harmonikus előadásmód rávezető eljárásai (feszítések, fejtartás,  

válltartás, spicc kidolgozása). Tarkóbillenés, fejenátfordulás és  

kézállás-variációk differenciált tanítása.  

Az egyéni optimum differenciált megjelenítése az  

elemkapcsolatokban.  

Szertorna  

Gerendán: egységesen az alapformában, differenciáltan a társak  

és/vagy tanár közreműködésével, esetenként önálló gyakorlással 

is.  

Szertorna fiúk és lányok számára  

Gerendán gyakorlás – állások, térdelések, ülések, fekvések,  

térdelőtámaszok, guggolótámaszok, fekvőtámaszok, támaszban  

átlendítés, hasonfekvésből emelés fekvőtámaszba, fordulatok  

állásban. Lábtartás-cserék, felugrás egy láb átlendítéssel, 

homorított  

leugrás.  

Szertorna – szerugrás, ugrószekrényen gyakorlás  

Gyakorlás és kontroll a tanuló előzetes tudása és testalkata  

figyelembevételével. Az 5–8. osztályban tanultak 

továbbfejlesztése,  

az első ív növelése.  

Felguggolások – homorított ugrások, vetődések, kanyarlatok,  

bukfencek, guggoló átugrások, terpeszátugrások.  

Bemelegítés a torna gyakorlásához, egy mozgássor megtanulása.  

Célszerű gyakorlási és gyakorlásszervezési formációk 

működtetése  

növekvő tanulói önállósággal. A segítségadás néhány technikája,  

felelős külső kontrollal – a hibajavítás beépítése a mindennapi  

gyakorlási szokásokba.  

Ritmikus gimnasztika lányok számára  

Az 5–6. osztályokban megfogalmazott követelmények  

mozgásanyagának ismétlése, gyakorlása. Az esztétikus, szép és  

nőies mozgások előadásmódját megalapozó kondicionális és  
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koordinációs képességfejlesztő eljárások.  

Célirányos előkészítő és rávezető gyakorlatok átállító és  

mozgástanuló jelleggel, különös tekintettel a testtartásra. A  

ritmusérzék fejlesztése.  

Szabadgyakorlatok  

Előkészítő tartásos és mozgásos elemek alapformáinak ismétlése, 

és  
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új, összetett formák gyakorlása:  
lábujjállások, terpeszállások, hajlított- és guggolóállások, lépő és 

kilépő állások, támadó-és védőállások, lebegő-és mérlegállások, 

nyújtott és hajlított ülések, lebegő ülések, térdelések, 

térdelőmérlegek, fekvések, kéz és lábtámaszok, ujj-és kartartások.  
Fő mozgások alapformáinak ismétlése, és új, összetett 

formák gyakorlása: testsúlyáthelyezések, egyensúlyhelyzetek. 

 
Labdagyakorlatok gyakorlása  
Fogások végzése, gurítások talajon, labdavezetések 

változatos vonalon a levegőben, átadások, leütések, dobások, 

elkapások, labdatartások (kézzel, lábbal, térddel) egyszerű 
szabadgyakorlati formák felhasználásával. 

 
ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS  
Alapvető szakkifejezések és vezényszavak ismerete, 

alkalmazása a segítségadásban és a hibajavítás értelmezésében.  
A saját test szemlélése, elfogadása, változásainak követése, 

és az ezzel kapcsolatos félelmek, szorongások, frusztrációk 

megfogalmazásának képessége (önreflexió), átélése és tudatos 
felvállalása.  

A nemnek megfelelő mozgás dinamikájának és/vagy 

esztétikájának ismerete. A saját és a társ testi épsége iránti 

felelősségvállalás. 

Kulcsfogalma

k/ Szaknyelvi kifejezés, tornaelem, vezényszó, RG-motívum, precizitás, 

fogalmak 
elemkombináció, balesetmentes gyakorlás, felelősség a segítségadásban, 
hibajavítás.  
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Tematikai 

egység/ 
Atlétika jellegű feladatok 

Óraker

et 

Fejlesztési cél 

 
16 

óra   

 

A térdelő-és állórajt technikája, a fokozó-és repülőfutás 

kar-és  

 

lábmunkája. A rövid-és hosszú távú futásnál irambeosztási 

tapasztalat. 

Előzetes tudás 

Távolugrás guggoló és magasugrás átlépő technikája. 

Kislabdahajítás 

 nekifutással, 3 lépéses technikával.   

 Lökőmozdulat oldalfelállásból.   

 

Az atlétika versenyszámainak eredményes tanulását és a 

teljesítmények 

 

javulását megalapozó motoros képességekben mérhető további 

fejlődés 

 elérése – a más sportágakban történő alkalmazhatóság érdekében is. 

A tematikai 

egység 

Jártasság kialakítása a továbbfejlesztett szakági technikákban, az 

adott 

nevelési-

fejlesztési feladat, versenyszám a mozgásmintára emlékeztető bemutatása. 

céljai A futás, a kocogás élettani jelentőségének elfogadása, az állandó 
 gyakorlás szükségességének megértése.   

 Az érdeklődés cselekvésekben történő kinyilvánítása az atlétikai 

 
mozgások, valamint a sportolás és a rendszeres testedzés 

iránt.  
 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Kapcsolódási 

pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG Kommunikáció 
Futások, rajtok magyar nyelv és 

A képességfejlesztés gyakorlatai irodalom: ritmus- 

Az 5–8. osztályban végzett futóiskolai feladatok gyorsabban, gyakorlatok. 
erősebben, pontosabban. Tartós állóképesség-fejlesztő módszerek  

gyakorlása. Természetismeret: 

A sportági technika gyakorlása energianyerés, 

A rövid, közép- és hosszú távok közötti futótechnika szénhidrátok; 

megkülönböztetése. Futások 30 - 60 m-en. A térdelőrajt szabályos egészségvédelem, 

végrehajtása a rövid sprintszámokban. betegségek. 
A váltófutás alsó botátadási technikájának és az átadás 

szabályainak  

gyakorlása.  

A tartós futás technikájának kontrollja, a tartós futás optimális 

egyéni  

sebességéről tapasztalatszerzés, a távnak megfelelő egyéni iram  

kialakításának próbái.  

Ugrások, szökdelések  

A képességfejlesztés gyakorlatai  

Az 5–8. osztályban végzett ugróiskolai feladatok  
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továbbfejlesztése, 

koordináltabban, nagyobb kiterjedéssel, erővel.  

A sportági technika gyakorlása  

Az ugrás előtti utolsó három lépés ritmusának kialakítása.  

Az elrugaszkodó láb és a lendítő láb, kar megfelelő mozgásának  

összehangolása. A guggoló távolugró technika végrehajtása, aktív  

térdlendítéssel. Az egyéni nekifutás próbái nagyobb elugró terület  

kijelölése mellett.  

Magasugrás átlépő technikával, ugrások versenyszerű magasságra  

törekvés nélkül. Az átlépő technika végrehajtása 5-7 lépéses 

köríven  

történő nekifutással, ugráspróbák az egyéni testalkat  

figyelembevételével.  

Dobások   
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A képességfejlesztés gyakorlatai  
Különböző szerekkel, változatos dobásformák végrehajtása 

egy és két kézzel, különböző kiinduló helyzetekből.  
A sportági technika gyakorlása  
Célba és távolságra dobások hajító, lökőmozdulattal. 

Hajítás nekifutással, ötlépéses dobóritmusban. A lekészítés 

technikájának és a beszökkenés szerepének ismerete.  
Szabályos lökés végrehajtása oldal felállásból súlygolyóval 

vagy medicinlabdával. 

 
Játékok és versenyek  
Rajtversenyek, sprintversenyek. Egyéb testnevelési 

játékok futófeladatokkal, ugrásokkal és szökdelésekkel. 
Célbadobó versenyek. Dobóiskolai versengések. 

 
Atlétikai bemelegítési modellek gyakorlása a futások, 

ugrások, dobások végzése előtt. 

 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS  
A futóversenyek, a váltóbotátadás szabályainak ismerete. 

Az állóképesség-fejlesztés egészségtani hatásainak ismerete. 
A nekifutás és elugrás összekötésének és optimális 

irányának ismerete távol- és magasugrásnál.  
Az ötlépéses nekifutás és a kidobás optimális 

összehangolásának ismerete.  
Az ugrások, dobások balesetvédelmi, biztonsági rendjének ismerete. 

Kulcsfogalma

k/ 
Reakcióidő, mozdulat- és mozgásgyorsaság; lépéshossz, irambeosztás, 
pihenőidő; ugróláb, lendítőláb, felugrás, elugrás; optimális sebesség; 

fogalmak ötlépéses ritmus, kidobási irány, atlétikai bemelegítés. 
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Tematikai 

egység/ 
Alternatív és szabadidős mozgásrendszerek 

 
Óraker

et 

Fejlesztési cél 
 
28 óra   

 

Vegyes és hiányos mozgástapasztalat szabadidős 

mozgásrendszerekben. 

 

Néhány, tantervekben ritkán szereplő, szokatlan 

sportmozgás  

Előzetes tudás 
felismerése.  

A természetben űzhető sportok legfontosabb hatása az egészségre.  

 Néhány alternatív sport balesetvédelmi és biztonsági szabályáról 

 ismeret.  

 

A szervezet ellenállásának növelése szabadtéren, 
különböző  

 

évszakokban és időjárási viszonyok közötti gyakorlással, játékkal, 
tanári 

A tematikai 

egység kontroll mellett.  

nevelési-

fejlesztési Az élményszerű játékkal és a játéktudás alakításával felkészítés a 

céljai 
későbbi, önszerveződő rekreációs sporttevékenység 

űzésére.  

    
 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Kapcsolódási 

pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG Természetismeret: 

Feladatok és játékok havon és jégen; siklások, gördülések, 

gurulások, időjárási ismeretek, 

gurítások különféle eszközökkel; hálót igénylő és háló nélküli 

labdás tájékozódás, 

sportok, játékok; labdás játékok különféle labdákkal; vagy egyéb térképhasználat. 
szabadidős mozgásos tevékenységek az évszaknak megfelelően. 

Az  

egyén által előnyben részesíthető, élethossziglan űzhető sportok Osztályközösség- 

ismereteinek, alternatíváinak bővítése. építés: rekreáció, 

Előkészítés, felkészítés, képességfejlesztés szabadidő. 

A környezettudatos viselkedés alapelveinek megismerése.  

Közlekedésbiztonsági szabályok elsajátítása és betartása.  

Felkészülés és együttműködés a különböző tábori lehetőségek,  

speciális, túra jellegű terhelések előtt és alatt.  

Technika és taktika gyakorlása  

Minimális helyigényű vagy kis eszközigényű sportmozgások  

megismerése. Az adott sportmozgás lehetőségekhez képest minél  

sokoldalúbb, balesetmentes elsajátítása, élményszerű gyakorlása.  

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS  

A fair play szellemének és a személyes biztonságnak a szem előtt  

tartása minden mozgásos tevékenységben. A rekreációs  

tevékenységek jelentőségének megértése.  

A sportban átélt élmények felhasználhatósága az élet más  
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területén, a 

saját és a környezet javára történő fordítása.  

Információk átadása, mások tanítása, a megélt élmények, pl. 

tábori és  

játéktapasztalatok átadása.  

Kulcsfogalm

ak/ 

Kooperáció, önkéntesség, szabálykövető magatartás, segítségadás, 
környezettudatosság, edzettség, fittség, bátorság-vakmerőség, 

közlekedési 
fogalmak szabály.  
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Tematikai 

egység/ 
Önvédelem és 

küzdősportok 
 

Óraker

et 

Fejlesztési cél 
 

12 óra   

 Heterogén tapasztalatok a küzdőjátékokról, test-test elleni 

 küzdelmekről, az önvédelem néhány elfogadott és kevésbé javasolt 

Előzetes tudás 
eljárásairól.   

A dzsúdóval kapcsolatos technikákról elemi ismeretek.  

 Ismeretek az agresszióról, néhány tapasztalat fair és sportszerűtlen 

 küzdelmekről.   

 Az egyén (ön)védelmét szolgáló egyszerűbb technikákban, fair 

 

megoldásokban jártasság elérése. A nyers erőből, technika 

mellőzésével 

A tematikai 

egység indított agresszív megoldások visszaszorítása, elkerülése, elutasítása. 

nevelési-

fejlesztési A dzsúdó küzdelmekben aktív részvétel.   

céljai A küzdő típusú sportágak, játékok foglalkozásai során az önuralom 
 erősítésére és a szabályok elfogadására szoktatás nyugodt, segítőkész 

 tanári irányítás mellett.   

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Kapcsolódási 

pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG Természetismeret: 

A test-test elleni feladatokat csak és kizárólag azonos nemű és 

közel 

izmok, ízületek, 

egyéb 

azonos testalkatú tanulókkal végeztetjük. Lányok esetében a 

dzsúdó 

anatómiai 

ismeretek. 

tartalom a 9–11. osztályokban csökkenthető. Az óraszám 30%-a   

átcsoportosítható torna jellegű, ritmusos és zenés mozgásokra. Osztályközösség- 

  

építés: a másik 

ember 

Előkészítő és rávezető gyakorlatok, játékok a küzdésekhez. tiszteletben tartása. 

Az 5–8. osztályos mozgásfeladatok variációinak ismétlése,   

gyakorlása, továbbfejlesztésük, hiánypótlás. Azon testi és pszichés   

képességek megerősítése, amik alkalmassá teszik a tanulót a   

gyakorlatok pontos, türelmes, átgondolt végrehajtására.   

Alap kézgyakorlatok, húzó-taszító gyakorlatok, lenyomó-emelő   

gyakorlatok, esések-zuhanások sérülésmentes elsajátítása, 

egészségi   

és élettani szabályok betartása.   

Küzdőgyakorlatok szerrel, szer nélkül társakkal vagy önállóan.   

Önvédelem    

Alapvető önvédelmi technikákat – szabadulások egykezes, 

kétkezes   

lefogásból, mellső, hátsó egykezes és kétkezes átkarolásból,   

szabadulások fojtásfogásból – elsajátító gyakorlatok változó   

körülmények között. A gyakorlatok tanulása saját képességek   

figyelembevétele mellett történik.   
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Dzsúdó    

Ismétlés a 7–8. osztályban felsoroltak szerint, fokozódó 

erőkifejtéssel   

és bővülő szabályismerettel, önfegyelemmel.   

Technikák: alapfogás. Egyensúlyvesztés irányai, a dobás részei.   

Félvállas gurulás előre és hátra technikájának elsajátítása talaj 

közeli   

helyzetből indulva állásból történő végrehajtásig.   

Átmenet dobástechnikából leszorítás-technikába: nagy külső   

horogdobást követően rézsútos leszorítás, nagy csípődobást 

követően   

rézsútos 

leszorítás.    
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ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 
Erőszak-, agressziómentes küzdelmek jellemzői.  
A balesetveszélyes helyzetek felismerése, megelőzése. 

A felmerülő vitákban a sportszerű magatartás értékként kezelése.  
Néhány tulajdonság felsorolása, amelyek a küzdésben szükségesek. 
A sportszerűség megfogalmazásának képessége. 

 
Kulcsfogalmak/ Páros és csapat küzdőjáték, önvédelmi technika, dzsúdó-technika, 

fogalmak önismeret, tisztelet, keleti kultúra, önfegyelem, agressziómentes küzdelem.  
 

 

Tematikai 

egység/ 

Egészségkultúra és prevenció 

Óraker

et 

Fejlesztési cél 10 óra  

 Légző-, testtartásjavító gyakorlatok, törzsizom-erősítő gyakorlatokról 

 

néhány ismeret. A prevenció és a relaxáció szó 

értelmének  

 körvonalazása.  

Előzetes tudás A bemelegítés szerepe és helye a foglalkozásokon.  

 

Baleset-megelőzés, a veszélyes helyzetek és a fenyegetettség 
elkerülése. 

 A téli időjárás jótékony hatása az egészségvédelemre.  

 A fájdalmak tűrésének tapasztalata (oxigénadósság, savasodás). 

 A testkultúrához tartozó, az általános műveltséget fejlesztő aktív 

A tematikai 

egység 

egészségtani – elméleti és gyakorlati – tudás 

megalapozása.  
Az egészséges életvitel egészségmegőrző és fejlesztő  

nevelési-
fejlesztési szokásrendszerének egyszerű eljárásairól ismeretátadás.  

céljai Az élethosszig tartó sportoláshoz szükséges felelős döntések ismert 
 

 vagy vélt tudáskészletének összegzése, ismétlő alapozás.  
 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Kapcsolódási 

pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG Természetismeret: 

Bemelegítés ismeretek az emberi 

Általános bemelegítő mozgássor (modell) gyakorlása (futás, test működéséről, 
hajlítások, nyújtások, lendítések stb.). Fizikai felkészülés a testsúly, megelőzés. 

sérülésmentes sporttevékenységre.  

Edzés, terhelés  

A labdajátékokban különösen igénybe vett izmok prevenciójának  

néhány gyakorlata.  

A keringési rendszer terhelése megfelelő munkapulzus-érték 

mellett,  

és a pulzus idősoros mérése (nyugalmi pulzus, munkapulzus, 

felső  

érték stb).  
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Gyakorlás az állapotfelmérés adataira épített célokért az edzettség  

fejlesztése, megőrzése érdekében – állandó gyakorlási anyag, 

egyéni  

gyakorlatok kijelölése a gyengeségek felszámolására.  

Nemek közötti eltérések megjelenítése az edzésaktivitásban.  

Köredzés változatos mintákkal, 4–6 feladattal.  

Motoros tesztek – központi előírás szerint.  

A testsúly, testtömeg, illetve lehetőség szerint a testösszetétel 

mérése  
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– összehasonlító idősoros 

adatrögzítés. Relaxációs gyakorlatok:  
Az általános iskolai technikák használata, ismétlése, különös 

tekintettel az elmélyülésre alkalmas gyakorlási környezet 

állandó biztosítására.  
A biomechanikailag helyes testtartás kialakítását és 

fenntartását szolgáló gyakorlatanyag – állandó gyakorlás a 

tanár és a társak kontrollja, hibajavítása mellett. 
 
ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS  
A keringést fokozó természetes és speciális sportági 

mozgásformák jelentősége a bemelegítés szempontjából. A 

prevenció, relaxáció és stressz értelmezése.  
A testtartásért felelős izmok erősítését és nyújtását szolgáló 

gyakorlatok felismerése, helyes kivitelezése, a helytelen kijavítása. A 

házi és kerti munkák gerinckímélő módjainak ismerete. 

A saját test szemlélése, elfogadása, változásainak követése.  
A serdülőkor specifikus feszültségeinek és érzelmi 

hullámzásainak felismerése, és a sport általi oldás elfogadása. 

A saját életmód iránti felelősségvállalás megfogalmazása. 

Kulcsfogalma

k/ 

Prevenció, nyugalmi pulzus, munkapulzus, keringésfokozás, köredzés, 
ismétlésszám, testtömegindex, biomechanikailag helyes testtartás, 

stressz, 
fogalmak relaxáció, pubertás, megküzdési stratégia, gerincvédelem. 
 

 
 

 

A fejlesztés várt eredményei a 9. évfolyam végén: 
 
 Sportjátékok 
A technikai, taktikai és egyéb játékfeladatok ismerete és aktív gyakorlása.  
A technikák és taktikai megoldások felhasználása a játékban, szabályszerű, sportszerű 

játék rugalmasan erősödő-csökkenő tanári kontroll mellett.  
A játékfolyamat, a taktikai megoldások egyszerű szóbeli megjelenítése, a fair 

és a csapatelkötelezett játék melletti állásfoglalás.  
Játékhelyzetek és játéktapasztalat által a társas kapcsolatok ápolása, a társakat 

elfogadó, bevonó, pozitív hozzáállás.  
A testi, lelki ápoltság, a személyközi kommunikáció és a tárgyi környezet 

igényességére jellemző paraméterek elfogadása. 

 

 Torna jellegű feladatok 
A javító kritika elfogadása és a mozdulatok kivitelezésének 

javítása. Egyszerű elemkapcsolatok mozgásbiztos előadása, zenére is.  
Célszerű gyakorlási és gyakorlásszervezési formációk, verbális és 

nonverbális kommunikációs jelek ismerete.  
Fegyelmezett, rendezett, balesetveszélyt tudatosan kerülő gyakorlás. 

 

 Atlétika jellegű feladatok
Egy kijelölt táv megtételéhez szükséges idő és sebesség helyes becslése, az 

egyéni optimum szerint a feladat pontos végrehajtása. Az állóképesség fejlesztése 
a kitartó futás által. 
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Saját magához mérten javuló futó-, ugró-, dobóteljesítmény. 
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Az odafigyelési képesség fejlődése a váltófutás gyakorlásában. 

 

 Alternatív és szabadidős mozgásrendszerek 
Az adott sportmozgás technikájának elfogadható cselekvésbiztonságú végrehajtása. 

Tapasztalat a sportolás során használt különféle anyagok, felületek tulajdonságairól és 
a baleseti kockázatokról.  

Feladatok megoldása alternatív sporteszközökkel.  
Az adott alternatív sportmozgáshoz szükséges edzés és balesetvédelmi 

alapfogalmak ismerete, és azok alkalmazása a gyakorlatban. 

 

 Önvédelem és küzdősportok
Az önvédelmi és küzdőgyakorlatokban, harcokban a közös szabályok, 

biztonsági követelmények és a küzdésekkel kapcsolatos rituálé betartása. 
A veszélyhelyzetek kerülése, az indulatok, agresszív magatartásformák feletti 

uralom. Eredményes és korrekt önvédelem és szabadulás a fogásból. 
Néhány támadási és védekezési megoldás, kombináció ismerete. 



 Egészségkultúra és prevenció
Bemelegítés a sporttevékenységre. 
A biomechanikailag helyes testtartás jellemzőinek értelmezése. 
A gerinc és az ízületek védeleme legfontosabb szempontjainak ismerete. 

Relaxációs gyakorlatok fegyelmezett, elmélyült, mások gyakorlását nem 
zavaró végrehajtása. 

A felmérési paraméterek ismerete, mérésük tesztek segítségével, ezzel 
kapcsolatosan egy önfejlesztő cél megfogalmazása az egészség-edzettség érdekében. 

A rendszeres testmozgás pozitív hatásainak ismerete a káros 
szenvedélyek leküzdésében, az érzelem-és a feszültségszabályozásban. 
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10. évfolyam (heti 3 óra, összesen 108 óra) 
 

Tematikai 

egység/  
Sportjátékok 

  
Óraker

et 

Fejlesztési cél 
   

24 óra      

 

A differenciált gyakorlási szinteknek megfelelő, egységesedő 

technikai 

 

és taktikai, elméleti és gyakorlati 

tudás.    

 

Igyek

vő 

részvétel    

az 

előkészí

tő 

játékokb

an, 

gyakorlásb

an, 

Előzetes tudás 
sportjátékokban.     

Csapatjátékos  tulajdonságok  ismerete,  kontrollált  

kommunikációval  

 kísért, csapatelkötelezett játék.    

 Sportszerűség,  szabálykövető  magatartás  a  kevésbé  szoros  tanári 

 irányítás esetén is.     

 A labdarúgásra/kézilabdára/röpladbára/kosárladbára vonatkozóan 

 

(előzetesen 2 

választottra):     

A tematikai 

egység 

A technikai, taktikai és szabályismeret alkalmazása, bővítése. 
A sportjáték-specifikus képességek megerősítése, növekvő 

felelősség, 

nevelési-
fejlesztési 

önállóság és tudatosság a 

gyakorlásban.    

céljai A játékszituációk, játékfeladatok koncentráltabb készenléttel, 

jelenléttel 
 

 

történő megoldása a tudatos szabálykövetés, a csoportkonszenzus és 

az 

 ellenfél tisztelete szempontjából is.    
 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Kapcsolódási 

pontok 

A labdarúgásra/kézilabdára/röpladbára/kosárladbára 

vonatkozóan Matematika: logika, 

(előzetesen 2 választottra): térbeli alakzatok, 

 tájékozódás. 

MOZGÁSMŰVELTSÉG  

Speciálisan előkészítő, rávezető, képességfejlesztő feladatok és Kommunikáció 
testnevelési játékok magyar nyelv és 

A labda nélkül végzett mozgások játékban való eredményes irodalom: szóbeli és 

használatának továbbfejlesztése. nonverbális 

Célszerűségre törekvés a társ mozdulatára reagálásban. kommunikáció, 
A helyezkedés, helyzetfelismerés továbbfejlesztése a labdáért 

való metakommunikáció, 

harcban. Labdás ügyességfejlesztés egy-két labdával, a labdás 

önérvényesítés, 

tárgy- 

ügyességfejlesztés összetettebb játékai. és környezetkultúra, 
Bemelegítés labdajáték foglalkozásra – részleges tanári 

irányítással vizuális 
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A bemelegítési modell tartalmainak megtanulása, ismételt kommunikáció. 
gyakorlása: labda nélküli és labdás gyakorlatok az izmok, ízületek  

átmozgatására, labdahasználat variációi helyben és haladással, 

páros,  

mikrocsoportos labdás gyakorlatok, bemelegítő testnevelési 

játékok  

labda nélkül és labdával, az adott labdajáték specifikus technikai 

és  

taktikai előkészítő gyakorlatai.  

Kosárlabdázás Természetismeret: 

Technikai elemek 

fáradás, 

energianyerési 

Rövid- és hosszúindulás, egy és kétütemű megállás, megállás 

kapott 

folyamatok, 

izomzat. 

labdával, változatos körülmények között, meghatározott helyen és  

időben is, csellel is. Bejátszás befutó társnak. Fektetett dobás  

labdavezetésből, illetve kapott labdával ráfordulással. Közép-

távoli  

dobás helyből.   
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Taktikai elemek  
Emberfogás. Labdavezető játékos védése. Speciális feladatok 

megoldása. (alap- és oldalvonal-bedobás, lepattanó labda elfogása) 

Létszámfölényes támadás elleni játék. Kisebb csapatrészekben 

azonos létszámmal egymás elleni játék félpályás és egészpályás 

gyakorlatokkal. Ötletjáték támadásban, játék emberfogással. 

 
Kézilabdázás  
Technikai elemek végrehajtása fokozódó lendülettel, 

erőközléssel, magasabban és távolabbra, csökkenő hibaszázalékkal  
Gyorsfutások közben, a társ futómozgásának követése, pontos 

passzolások, az eredményes lerohanás technikai megoldásai. A 
kapus mozgástechnikája bővülő mozgásformákkal, szélesebb térbeli 

pozíciófoglalással.  
Labdakezelési gyakorlatok 3–4-es csoportokban, 1-2 kézzel. 

Test mögötti átadások. Átadások felugrásból cselezés után. 

Indulócsel, átadócsel, lövőcsel. Kapura lövések bevetődéssel.  
Taktikai elemek gyakoribb együttműködéssel és 

eredményességgel  
Kitámadás, halászás, szerelés, melléállásos elzárás. 

Támadás-befejezések lerohanásból, rendezetlen védelem 

elleni játékból. Beállós játék.  
1:1 elleni gyakorlatok. 4:2 elleni védekezési rendszer.  
A test-test elleni játék a támadásban és a védelemben. 

Félpályás és egészpályás játék. Ötletjáték. 

 

Labdarúgás  
Technikai elemek gyakorlása a labdás 

koordináció továbbfejlesztésével  
A labdarúgás technikai készletének variálása, intenzív, 

nehezített körülmények közötti, nagyobb ismétlésszámban 

történő végrehajtással.  
Labdakezelések mozgás közben és irányváltoztatással, 

átadások változatos mértani alakzatokban, rövid és hosszú 

labdaátadások talajon.  
Levegőből érkező labda átvétele belsővel. Labdaátvétel 

testcsellel. Dekázás: haladással, irányváltoztatással, párokban, 

csoportosan. Cselezés: átadócsel, rúgócsel hátra húzással.  
Fejelések technikái levegőből, társnak és kapura.  
Taktikai elemek végrehajtása a variációk növelésével 

és a végrehajtási minőség emelésével  
Posztok betöltése: kapus, védő, középpályás, 

támadó. Rombuszban 4–6 játékos feladatmegoldásai 

mélységben, szélességben, folyamatos helycserékkel.  
A támadások súlypontjának változtatása rövid és hosszú 

átadásokkal. Ötletjáték. Játék 1 kapura 2 labdával. 

 
Röplabda  
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Technikai elemek végzése optimális erőközléssel, 

fokozódó magasságban, pontossággal, folyamatossággal, 
csökkenő hibaszázalékkal  
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Kosárérintés előre-hátra, alacsony és közepesen magasra 

elpattanó labdával. Fokozódó sebességgel érkező labdával 

alkarérintések váltakozó irányba és magasságra. Felső ütőérintés a 3 

m-es vonalról. A mélységlátást, labdához való igazodást elősegítő 

gyakorlatok. Esések és tompítások, gurulások, vetődések, a labdás 

játékos biztosítása.  
Taktikai gyakorlatok  
Helyezkedés támadásban.  

2:2, 3:3 elleni játék meghatározott érintési módokkal, védelem 

nélkül és védelem ellen, védekező feladatok, biztosítás, változatos 

támadás befejezések (erő, ív, elhelyezés stb. szempontjából). 

 
Minden tanult sportjátékra vonatkoztatva:  
A játékszabályok alkalmazása, betartatása növekvő 

tudatossággal és önállósággal.  
Differenciált mennyiségű és minőségű játéklehetőség 

biztosítása. Rövid játékvezetői gyakorlás a tanárral együtt 

egyszerűsített játékvezetéssel. 
 
ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS  
Taktikai, technikai magyarázatok, beszélgetések és 

játékszervezés során a szakkifejezések gyakoribb használata.  
Agressziómentes játékküzdelem.  
Az egyéni és társas hozzászólások, ötletek kulturált 

megfogalmazása, megvitatása és megvalósítása.  
A specifikus sportjátéktudás elsajátításához szükséges 

motoros képességek és alapvető fejlesztési módszerek ismerete. 
 

 

Kulcsfogalm

ak/ 

fogalma

k 

 
Játékrendszer, taktika, támadási rend, védelmi rend, 

önszerveződés, ráfordulás, befutás, egyenes ütés, érintő játékos 

fedezése, eséstompítás, bevetődéses-bedőléses lövés, 

sportágspecifikus bemelegítés, problémaorientált taktikai megoldás, 
támadási stratégia, védekezési stratégia, megegyezésen alapuló játék. 
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Tematikai 

egység/ 
Torna jellegű feladatok 

Óraker

et 

Fejlesztési cél 

 
16 

óra   

 Rendezett, feladatokat megtartó, balesetmentes gyakorlás. Néhány 

 

kijelölt kiegészítő és/vagy rávezető elem önálló 

ismétlése.   

 A torna-, RG-mozgáselemek, elemkapcsolatok rendezett bemutatása. 

Előzetes tudás 

A segítség elfogadása, beépítése az eredményes 

mozgástanulás  

 érdekében. Egyes szakkifejezések érthető megfogalmazása a tanulást 

 

kísérő kommunikációban. A szermozgatás, gyakorlási rend 

formáinak 

 elfogadása.   

 

Az iskolai torna jellegű feladatok, ritmusos-zenés mozgásformák 

során 

 a reális énkép további alakítása.   

 

A gyakorlás során felelős segítségadás és annak 

elfogadása.   

 Szabadabb és differenciáltabb önálló részvétel, az önálló gyakorlás 

A tematikai 

egység motiválása a gimnasztika, torna, esztétikai sportok mozgásrendszerén 

nevelési-

fejlesztési belül.   

céljai 
Az esztétikus mozgás, a feszes, rendezett testmozgás további 

javítása. A 

 test térbeli, időbeli és dinamikai érzékelésének, valamint a koordinált 
 mozgás és az erőközlés összhangjának továbbfejlesztése.   

 

Alapvető ismeretek a torna jellegű versenysportágakról, a 

hazai  

 élvonalról.   
 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Kapcsolódási 

pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG Természetismeret: 

Gimnasztika ismeretek az emberi 

Térbeli alakzatok – rendgyakorlatok végzése testről; elsősegély. 

Célszerű használat az óraszervezésben. Variációk a ritmusban, a  

tempóban történő változtatással, rendgyakorlatok zene nélkül,  

ritmuskeltéssel és zenére is.  

Szabadgyakorlati alapformájú gyakorlatok gyakorlása  

8–16 ütemű gimnasztikai gyakorlatok egyidejű fejlesztő 

hatásokkal,  

tudatosan pontos mozgatással, minden testrész mozgásaira  

kiterjedően, növekvő önállósággal.  

A gyakorlatok variálása a mozgásütem változtatásával, a kiinduló  

helyzet és kartartás változtatásával, a kéziszerek – súlyzó, 

bordásfal,  

pad, medicinlabda – alkalmazásával.  

Összetett, komplex, fizikai képességeket fejlesztő gyakorlás  
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Erőgyakorlatok, egyensúlygyakorlatok bonyolultságának 

növelése.  

Állandó jellegű erőnléti, felzárkóztató feladatok. Az esztétikus  

mozgások előadásmódja segítésére képességfejlesztő eljárások  

gyakorlása.  

Mászások, függeszkedések differenciált követelménnyel, az 1–8.  

osztályban elért egyéni szintű fejlődést követő rendszeres 

kontrollal.  

Torna – iskolai sporttorna Osztályközösség- 

Talajon és gerendán: Célirányos előkészítő és rávezető 

gyakorlatok, építés: társas 

mozgásszabályozó, mozgásalkalmazó, átállító és mozgástanuló 

viselkedés, 

önismeret, 

jelleggel. A 9. osztályban megjelölt mozgásanyag tanulása, énkép, jellem, 

gyakorlása egységesen és differenciáltan. 

önreflexió, 

kooperatív 

Az esztétikus és harmonikus előadásmód rávezető eljárásai munka. 
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(feszítések, fejtartás, válltartás, spicc kidolgozása).  

Az elemek mennyiségének és nehézségi fokának továbbfejlesztése  

differenciáltan. Az egyéni optimum differenciált megjelenítése az  

elemkapcsolatokban, gyakorlatokban.  

Szertorna  

Gerendán: a 9. osztályban tanultak szerint, egységesen az  

alapformában, differenciáltan a variációkban és az elemek  

mennyiségében és nehézségi fokában, egyénre szabott  

segítségadással társak és/vagy tanár közreműködésével, önálló  

tervezéssel és gyakorlással.  

Szertorna – szerugrás, ugrószekrényen gyakorlás fiúk számára  

Gyakorlás és kontroll a tanuló előzetes tudása és testalkata  

figyelembevételével. Az első és második ív növelése.  

Vetődések, kanyarlatok, guggoló átugrások, terpeszátugrások,  

lebegőtámasz.  

Bemelegítés a torna gyakorlásához, egy specifikus jellegű 

mozgássor  

megtanulása.  

A segítségadás technikái, felelős külső kontrollal – a kulturált,  

kétirányú kommunikációra épülő hibajavítás beépítése a 

mindennapi  

gyakorlási szokásokba.  

Ritmikus gimnasztika lányok számára Kommunikáció 
Az esztétikus, szép és nőies mozgások előadásmódját segítő magyar nyelv és 

kondicionális és koordinációs képességfejlesztő eljárások. irodalom: ritmus. 
A ritmusérzék fejlesztése.  

Fő mozgások alapformái ismétlése, és új, összetett formák  

gyakorlása Testsúlyáthelyezések, járások, futások, szökdelések,  

ugrások (öt alapforma megkülönböztetése).  

Karikagyakorlatok gyakorlása  

Ugrások és fordulatok karikamozgatás közben, karikaforgatások 

és  

átadások egyik kézből a másikba test körül és köré, karikadobások 

és  

-elkapások, karikaáthajtások, karikapörgetések talajon és 

levegőben,  

karikakörzések függőleges és vízszintes síkban.  

Önálló bővítési lehetőség tanári irányítással. Összefüggő  

elemkapcsolatok zenére.  

Aerobik  

Az 5–8. osztályban tanult alaplépések karmozgásokkal.  

2–4 ütemű alaplépések (low-impact): keresztlépés (grapevine),  

bokszlépés (boksz step), sarkonfordulás (pivot-turn), oldallendítés  

(side kick), lábszárlendítés (flick kikc), láblendítés (leg kick);  

Összetett kombinációik 4–8 ütemben, aszimmetrikus  

elemkapcsolatok.  

Rövid elemkapcsolatok ismétlése. Csoportos koreográfiák  
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gyakorlása, a választott, minimálisan követelt elemek  

felhasználásával, bővítési lehetőséggel. Aerobik-bemutatók az  

osztályon belül.  
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ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS  
A szakkifejezések és vezényszavak ismerete, a legismertebbek 

önálló használata a segítségadásban és a hibajavítás értelmezésében.  
A saját test szemlélése, elfogadása, változásainak követése, 

és az ezzel kapcsolatos félelmek, szorongások, frusztrációk 

megfogalmazásának képessége (önreflexió), átélése és tudatos 
felvállalása.  

A nemnek és a feladatnak megfelelő mozgás 
dinamikájának és esztétikájának ismerete.  

A saját és a társ testi épsége, teljesítménye iránti 

felelősségvállalás. 

 
A társak gyenge, esetleg sérült oldalának segítése, az 

erősségek elismerése, támogatása. 
 
 

 
Kulcsfogalm

ak/  
fogalma

k 

 
Szaknyelvi kifejezés, izomcsoport, fejlesztő hatás, tornaelem, 

versenyszer, csoportok helycseréje, szersorrend, gyakorlási helyszín, 

vezényszó, aerobik-elem, aszimmetrikus elemkapcsolat, szinkron, 

precizitás, elemkombináció, frusztráció, önreflexió, erősség, gyengeség. 
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Tematikai 

egység/ 
Atlétika jellegű feladatok 

 
Óraker

et 

Fejlesztési cél 

  
14 

óra    

 A térdelő-és állórajt technikája, a fokozó-és repülőfutás összehangolt 

 

kar- és lábmunkája. A hosszú távú futásnál kontrollált 

egyéni   

 irambeosztás. A kitartó futás és az állóképesség fejlesztése közötti 

 lényeges összefüggés kifejtése néhány szóval.   

Előzetes tudás 

Váltás alsó botátadással, váltózónában, közepes sebességgel. Az 

adott 

 

technika lényeges formai és dinamikai elemeit visszatükröző 
távolugrás 

 guggoló és magasugrás átlépő technikával.   

 Kislabdahajítás nekifutással, 5 lépéses technikával.   

 Az atlétikai mozgások három fő csoportjának felsorolása.   

 

Az ugrásoknál és a dobásoknál érvényesülő néhány 

alapvető   

 összefüggés megértése.   

 

Állandó gyakorlási szokásrend az egyre differenciálódó mennyiségű 

és 

 minőségű teljesítmények létrehozásában.   

 Az emberi teljesítőképesség jelenlegi határainak viszonyítása a saját 

A tematikai 

egység 

teljesítményhez, ennek révén az önismeret fejlesztése. Az egyéni 

jellegű 

nevelési-

fejlesztési 

technika lehetőségével az egyéni teljesítmény 
túlszárnyalására  

céljai ösztönzés.   

 

Az állóképesség és az erő fejlesztése élettani jelentőségének 
elfogadása, 

 

az állandó gyakorlás, a kemény edzésmunka 

szükségességének  

 megértése.   

 

A legtipikusabb futó-, ugró- és dobószámok ismerete, 

néhány   

 nemzetközileg is jónak mondható eredménnyel együtt.   
 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási 

pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG Kommunikáció 
Futások, rajtok magyar nyelv és 

A képességfejlesztés gyakorlatai irodalom: 
Futóiskolai feladatok gyorsabban, erősebben és tudatosabban. 

Tartós ritmusgyakorlatok. 
és résztávos állóképesség-fejlesztő módszerek gyakorlása.  

A sportági technika gyakorlása Természetismeret: 

Futások 50-60 m-en. Térdelőrajt rögzített támasszal, szabályos energianyerés, 

végrehajtás. A váltózóna alkalmazása közepes sebességű 
váltásoknál. 

szénhidrátok, 

zsírok; 

Ugrások, szökdelések állóképesség, erő, 
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A képességfejlesztés gyakorlatai gyorsaság; hatás- 
Ugróiskolai feladatok továbbfejlesztése, koordináltabban, 

nagyobb ellenhatás. 
kiterjedéssel, erővel és tudatosabban.  

A sportági technika gyakorlása  

Az ugrás előtti utolsó három lépés optimális ritmusának 

kialakítása.  

A guggoló távolugró technika gyakorlása aktív leérkezéssel. Az  

egyéni nekifutás próbái nagyobb elugró terület kijelölése mellett.  

Az átlépő technika végrehajtása optimális ritmussal, 5-7 lépéses  

köríven történő nekifutással, a felugrás és lendítés  

összehangolásával.  

Választhatóan, a helyi felszereltség függvényében, a flop-technika  

előkészítése, gyakorlása rávezető gyakorlatokkal és csökkentett  

lépésszámmal.  
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Dobások  
A képességfejlesztés gyakorlatai 
Állandó jellegű speciális erősítő gyakorlatok.  
A sportági technika gyakorlása  
Hajítás nekifutással, nekifutással, az ötlépéses 

dobóritmus optimalizálása.  
Oldalt felállásból történő lökés technikájának ismétlése. 

Szabályos lökés végrehajtása oldal felállásból, szökkenéssel, 

keresztlépéssel, súlygolyóval vagy medicinlabdával. 

Az ideális kirepülési szög elérése a különböző dobásoknál. 

 
Játékok és versenyek  
Rajtversenyek, sprintversenyek. Távolugróverseny helyből és 

egyéni nekifutással. Magasugróverseny egyéni nekifutással. 

Kislabdahajító verseny lendületszerzéssel. Súlylökő versenyek.  
Atlétikai bemelegítési modellek gyakorlása, a futások, 

ugrások, dobások végzése és a versenyek előtt. 

 
ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS  
Rögzített rajthelyről sprintversenyek. A váltózónával 

kapcsolatos szabályok ismerete.  
Az állóképesség-fejlesztő módszerek ismerete.  
A nekifutás és elugrás ritmusa, dinamikája ismerete távol-és 

magasugrásnál. Az ugrószámok főbb szabályainak és a 
sérülések megelőzésének ismerete.  

A dobások főbb versenyszabályainak ismerete.  
A kitartás megbecsülése. A teljesítményjavulás értékként 

kezelése. A legjobb magyar atlétákról néhány információ.  

Kulcsfogalma

k/ 

Maximális sebesség; súlypont, hatás-ellenhatás, belső ritmus, 

dinamizmus, 
kidobási szög, váltózóna, előváltás, utóváltás, egyenletes iram, 

iramjáték, a 
fogalmak táv növelése, az intenzitás növelése, egyéni tempó, egyéni technika. 
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Tematikai 

egység/ 

Alternatív és szabadidős mozgásrendszerek 

Óraker

et 

Fejlesztési cél 28 óra  

 Mozgástapasztalat a helyben választott szabadidős  

 

mozgásrendszerekben. Néhány, tantervekben ritkán szereplő, 
szokatlan 

Előzetes tudás sportmozgás felismerése.  
 Balesetvédelmi és biztonsági szabályok alkalmazás szintű ismerete. 

 

A természetben való sportolás előnyeinek és problémáinak 

felsorolása. 

 További alternatív sportági mozgástapasztalat legalább egy választott 

 sportágban, a test feletti uralom az új mozgás esetén.  

A tematikai 

egység A szervezet edzettségének, fittségének növelése a szabadtéren, 

nevelési-

fejlesztési különböző évszakokban és időjárási viszonyok közötti gyakorlással, 

céljai 

mérkőzések játszásával. A rekreáció szükségességének 
megfogalmazása 

egyszerű szavakkal. 
 

  

 

A testneveléssel és a sporttal kapcsolatos pozitív beállítódás, 
elköteleződés kialakítása 

 
az élményszerű, változatos és kevésbé kötött 

foglalkozások által.  
 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Kapcsolódási 

pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG Természetismeret: 

A helyi tárgyi feltételek függvényében legalább egy, az egyén 

által időjárási ismeretek, 

különösebb anyagi ráfordítás nélkül, élethossziglan űzhető sport 

természeti erők, 

külső 

ismereteinek, alternatíváinak bővítése. 

és belső 

hőmérséklet, 
Előkészítés, felkészítés, képességfejlesztés fagypont. 

Az élményszerű, természetben végzett előkészítő és rávezető  

gyakorlatokkal, a természeti erők felhasználásával a szervezet  

alkalmazkodóképességének, az edzettségnek, fittségnek a 

fejlesztése.  

A természetben végzett mozgásokhoz önálló bemelegítés, 

gyakorlás  

– laza tanári irányítással.  

A környezettudatos viselkedés alapelveinek megismerése.  

Közlekedésbiztonsági szabályok elsajátítása és betartása.  

Technika és taktika gyakorlása  

Az adott sportmozgás lehetőségekhez képest minél sokoldalúbb,  

balesetmentes elsajátítása, élményszerű gyakorlása.  

A személyes biztonság, a baleset-megelőző magatartás, a  

segítségadás szem előtt tartása minden mozgásos tevékenységben.  

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS  
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Az élethosszig tartó mozgásos tevékenységek számára felelős  

döntésekhez szükséges mentális képességek fejlesztése.  

A sport általi társas együttléthez szükséges képességek  

kibontakoztatása közösségi tevékenységek során.  

A sportban átélt élmények, tapasztalatok rögzítése beszélgetések  

formájában, az értékek meghatározása az egészség 

megalapozásához.  

Mások tanításáról, motiválásáról tapasztalatszerzés.  

Kulcsfogalmak/ Segítségadás, motiválás-buzdítás, környezettudatosság, fittség, bátorság-

fogalmak vakmerőség, közlekedésbiztonság, kültéri sportöltözet, téli edzés, nyári 

edzés. 
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Tematikai 

egység/ 
Önvédelem és küzdősportok 

 
Óraker

et 

Fejlesztési cél 
 
14 óra   

 Az indulatok, agresszív magatartásformák feletti uralom.  

Előzetes tudás Eredményes önvédelem, szabadulás a fogásból.  

 Néhány, a küzdelmekben is alkalmazott dzsúdótechnika.  

 

Az egyén (ön)védelmét szolgáló egyszerűbb 

technikákban,  

A tematikai 

egység 

küzdelmekben magas fokú jártasság elérése. A dzsúdó 

küzdelmekben 

nevelési-

fejlesztési 

aktív részvétel. A küzdő típusú sportágak, játékok tudatos 
alkalmazása 

céljai során az önuralom erősítésére, a társak tiszteletére és a szabályok 

 

elfogadására szoktatás. A fegyelmezett rituálék 
begyakorlása.  

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Kapcsolódási 

pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG Társadalomismeret: 

A test-test elleni feladatokat csak és kizárólag azonos nemű és 

közel keleti kultúra. 

azonos testalkatú tanulókkal végeztetjük. A gyakorlatok tanulása  

saját képességek figyelembevétele mellett történik. Természetismeret: 

Lányok esetében a dzsúdó tartalom a 9–11. osztályokban 

izmok, ízületek, 

egyéb 

csökkenthető. Az óraszám 30%-a átcsoportosítható torna jellegű, 

anatómiai 

ismeretek, 

ritmusos és zenés mozgásokra. testi-lelki egészség. 

Előkészítő és rávezető gyakorlatok, játékok a küzdésekhez. Osztályközösség- 

Esések-zuhanások sérülésmentes elsajátítása, egészségi és 

élettani 

építés: a másik 

ember 

szabályok betartása. tiszteletben tartása. 

Küzdőgyakorlatok szerrel, szer nélkül, társakkal vagy önállóan.  

Önvédelem  

Szabadulások nagy elemszámmal, jártasság szinten: egykezes,  

kétkezes lefogásból, mellső és hátsó egykezes és kétkezes  

átkarolásból.  

 

Dzsúdó  
A technikák differenciált alkalmazása új variációkban, 

fokozódó erőkifejtéssel és bővülő szabályismerettel, 

önfegyelemmel. Technikák: nagy külső horogdobás (osoto gari), 

nagy csípődobás (ogoshi). Félvállas gurulás előre és hátra. Előre 

futásból történő végrehajtás társak, akadályok, zsámoly felett, 

karikán át. 

Nagy külső horogdobást követően rézsútos leszorítás, 
nagy csípődobást követően rézsútos leszorítás ismétlése. 
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Állásküzdelem: fogáskeresés és fogásbontás gyakorlása. 

Küzdőmozgás elsajátítása és kialakítása. 

 
Az önvédelmi és küzdő jellegű feladatok egyéni 

képességekhez igazított fejlesztő eljárásai – természetes 

mozgásokkal küzdőfeladatok, küzdőjátékok. 

 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS  
Az általános és küzdő jellegű sportágak gyakorlását 

megelőző specifikus bemelegítő mozgások ismerete. 

A küzdőfeladatok közben felmerülő saját és társas problémák  
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konstruktív megoldása, és az ellentmondásos helyzetek 

szabálytudatos kezelése. A sportszerű és a másik embert 

tiszteletben tartó magatartás mellett állásfoglalás.  
Néhány elv és bölcselet a keleti mesterek tanításaiból. 

A sikerorientáltság, kudarctűrés megfogalmazásának képessége. 
 

Kulcsfogalmak/ Sikerorientáció, kudarckerülés, konfliktus, kompromisszum, horogdobás, 
fogalmak csípődobás, fogásbontás, keleti filozófia. 

 

 

Tematikai 

egység/ 
Egészségkultúra és prevenció 

Óraker

et 

Fejlesztési cél 

 
12 

óra   

 Bemelegítés és levezetés hatása a sporttevékenységre.   

 

A biomechanikailag helyes testtartás jellemzőinek 

értelmezése.  

Előzetes tudás 

A fittségi paraméterek ismerete, mérésükben aktív részvétel. 

Az  

önfejlesztő célok megfogalmazása. 
  

   

 A relaxációs gyakorlatok felismerése, megnevezése. A prevenció  

 

értelmezése. A fájdalmak tűrése (oxigénadósság, 

savasodás).   

 

A rendszeres testmozgás pozitív hatásainak ismerete a 

káros   

 

szenvedélyek leküzdésében, az érzelem- és a 

feszültségszabályozásban. 

A tematikai 

egység 

Az egészséges életvitellel kapcsolatos értékek elismerése. Egy 

szakma, 

nevelési-

fejlesztési munkatevékenység esetleges ártalmait megelőzni képes,   

céljai egészségmegőrző szokásrendszer megerősítése.   

 Az élethosszig tartó sportolás egyéni döntéseihez elengedhetetlen 

 információk körének bővítése.   
 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Kapcsolódási 

pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG Természetismeret: 

Bemelegítés ismeretek az emberi 

A sportági területeken tanult speciális bemelegítések ismétlése. test működéséről. 

A testtudatot alakító, koordináció- és fittségfejlesztő 

szabályjátékok  

és feladatjátékok kreatív, kooperatív, valamint versenyjelleggel.  

Játékok testtartásjavító feladatokkal.  

Edzés, terhelés  

A keringési rendszer terhelése egyre differenciáló terhelés mellett.  

Az intenzitás, ismétlésszám és a pihenőidő változtatása, hatása a  

terhelésre. Részben önálló mozgásprogram-tervezés.  

Gyakorlás az edzettség fejlesztése, megőrzése érdekében –  
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egyszerű 

edzéstervek szerint.  

Nemek közötti eltérések elfogadása az edzésaktivitásban.  

Erősségek kihasználása sportszerű keretek közt, gyengeségek  

fejlesztése. Egyéni fejlesztés – köredzéssel feladatok.  

Motoros tesztek – előírás szerint.  

Az egészséges test és lélek megóvása  

A testsúly, testtömeg, illetve lehetőség szerint a testösszetétel 

mérése  

– összehasonlító idősoros adatrögzítés.  

Stresszoldó relaxációs gyakorlatok:  

A szakmai ártalmak megelőzésére, a számítógépezés   
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ellensúlyozására mozgásminták gyakorlása.  
A helyes testtartás megőrzésének gyakorlatai – állandó 

gyakorlás a tanár és a társak kontrollja, hibajavítása mellett. 

 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS  
Az erősítés és nyújtás ellenjavallt gyakorlatainak ismerete és az 

okozati összefüggés egyszerű magyarázata. A testtartásért felelős 
izmok erősítését és nyújtását szolgáló több gyakorlat bemutatása. 

A gerinckímélet lényegének ismerete a testnevelési és 

sportmozgásokban.  
A szenvedélybetegségek, függőségek megelőzésére a 

feszültségek sport általi oldásának megtapasztalása, kifejezése. 

A stresszoldás, a progresszív relaxáció értelmezése.  
A saját test szemlélése, elfogadása, változásainak követése, az 

azzal kapcsolatos természetes kommunikáció, mint a 

műveltségterületi kommunikáció része. 

Felelősségvállalás kimutatása a társak egészséges életmódja iránt.  

Kulcsfogalma

k/ 
Biomechanikailag helyes testtartás, megküzdési stratégia, stresszoldás, 
önértékelés, gyenge oldal fejlesztése, testtudat, bemelegítési modell, 

fogalmak ellenjavallt gyakorlat, ismétlésszám, intenzitás, pihenőidő. 
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A fejlesztés várt eredményei a 10. évfolyam végén: 
 
 Sportjátékok

Komplex szabályismeret, sportszerű alkalmazás és a játékok önálló 
továbbfejlesztése megosztott tanári irányítással. Játék egyre bővülő versenyszabály-
készlettel. 

A technikák és taktikai megoldások többnyire tudatos, a játékszerepnek 
megfelelő megválasztása. 

A játékfolyamat szóbeli elemzése, a fair és a csapatelkötelezett játék 
melletti állásfoglalás. 

Játéktapasztalat a társas kapcsolatok ápolásában, a bármilyen képességű 
társ bevonásában, megválasztásában. 



 Torna jellegű feladatok
A javító kritika elfogadása és a mozdulatok kivitelezésének javítása. 

Esztétikus és harmonikus előadásmód. 
Célszerű gyakorlási és gyakorlásszervezési formációk, 

edzésszituációk, versenyszabályok ismerete. 
Elemi tájékozottság a tanult mozgások versenysportja területén a magyar 

sportolók sikereiről. 



 Atlétika jellegű feladatok
Egy kijelölt táv megtételéhez szükséges idő és sebesség helyes becslése, 

illetve a becsült értékek alapján a feladat pontos végrehajtása. 
A tempóérzék és odafigyelési képesség fejlődése a váltófutás 

gyakorlásában. A tanuló saját eredményeihez mérten javuló futó-, ugró-, 
dobóteljesítmény. Egyéni nekifutások kialakítása, kimérése. 

A tisztes edzésmunka becsületének megszilárdulása. 
A transzferhatás felismerése, más mozgásformák teljesítményének javulása az 

atlétikai képességek fejlődésének hatására. 



 Alternatív és szabadidős mozgásrendszerek
Az adott sportmozgás technikájának elfogadható cselekvésbiztonságú 

végrehajtása. Az adott alternatív sportmozgáshoz szükséges edzés és balesetvédelmi 

alapfogalmak ismerete, és azok alkalmazása a gyakorlatban. 
Tapasztalat a sportolás során fellépő hatóerők, pl. időjárás hatásairól és a 

baleseti, sérülési, betegségi kockázatokról. 
Feladatok kooperatív megoldása alternatív sporteszközökkel, segítségadás, 

egymás tanítása. 



 Önvédelem és küzdősportok
Az önvédelmi és küzdőgyakorlatokban, harcokban a közös szabályok, 

biztonsági követelmények és a küzdésekkel kapcsolatos rituálé betartása. 
A veszélyhelyzetek kerülése, az indulatok, agresszív magatartásformák feletti 

uralom és annak elvárása. 
Több támadási és védekezési megoldás, kombináció ismerete. 

Eredményes és magabiztos önvédelem, szabadulás a szorításból, fogásból. 
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 Egészségkultúra és prevenció
Bemelegítés a sérülésmentes sporttevékenység érdekében. 
A biomechanikailag helyes testtartás jellemzőinek és néhány jellemző 

deformitás kockázatának értelmezése, a megőrzés néhány gyakorlatának ismerete 
és megfelelő alkalmazása. 

A gerinc sérüléseinek leggyakoribb fajtái, és a gerinc és az ízületek 
védelemének legfontosabb szempontjainak ismerete. 

A megelőzést szolgáló relaxációs gyakorlatok tudatos alkalmazása. A fittségi 

mérésekkel kapcsolatosan önfejlesztő célok megfogalmazása az egészség-edzettség 
érdekében. 

A rendszeres testmozgás pozitív hatásainak ismerete a káros 
szenvedélyek leküzdésében, az érzelem- és a feszültségszabályozásban. 
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11. évfolyam (heti 3 óra, összesen 96 óra) 

 

Tematikai 

egység/ 

Sportjátékok 

Óraker

et 

Fejlesztési cél 24 óra  

 A játékhoz szükséges technikai és taktikai tudás.  

 Komplex szabályismeret.  

Előzetes tudás A játékfolyamat szóbeli elemzése.  

 Fair és csapatelkötelezett játék melletti állásfoglalás.  

 Játéktapasztalat a társas kapcsolatok ápolásában.  

 A labdarúgásra/kézilabdára/röpladbára/kosárladbára vonatkozóan 

 (előzetesen 2 választottra):  

A tematikai 

egység 

Az önálló játékhoz szükséges technikai és taktikai tudás mennyiségi 

és 
minőségi növelése.  

nevelési-
fejlesztési Az egyéni fizikai adottságok és jellemvonások fejlesztése, a csapatok 

céljai eredményességéhez szükséges képességek, attitűdök erősítése. 
 

 Megküzdés a feszültségekkel.  

 Bármilyen képességű társ bevonása, megválasztása.  
 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Kapcsolódási 

pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG Természetismeret: 

Általános feladatok érzékszervek 

Az önszervezés gyakorlása működése; 
Tanári kontroll mellett önálló csapatalakítás, bemelegítés, 

gyakorlás fenntarthatóság, a 

és játékszervezés. Megbeszélések a gyakorlásokba építve, a 

támadás tárgyi és személyi 

és védekezés megszervezésére, a csapatösszeállításra és az környezet óvása. 

értékelésre vonatkozóan. Szituációk, feladatok, konfliktusok  

megoldása egyéni és/vagy társas döntéshozatallal, a sportszerűség, Társadalomismeret: 

tolerancia és empátia szem előtt tartásával. 

normák, 

normaszegés, 

A tevékenységekhez tartozó felszerelések, berendezések önálló következmények, 

használata, rendben tartása, megóvása. büntetés. 

Lényeges játékszabályok készség szintű alkalmazása – 

játékvezetési  

gyakorlat Kommunikáció 
A labdával vagy labda nélküli mozgások közben elkövethető, 

direkt magyar nyelv és 

vagy indirekt személyre irányuló szabálytalanságok elkerülését irodalom: 
elősegítő gyakorlatok, megerősítések, megbeszélések. Az 

elkövetett kommunikációs 

vétség önálló jelzése, annak elvárása. Az labdajáték-specifikus normák, 

időhatárok betartásának gyakorlatai. Játékfolyamatok „belső” metakommunikáció, 

játékvezetéssel, megegyezéssel. önérvényesítés. 
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A játékvezetés gyakorlása laza tanári vezetéssel, önállóan, a 
lényeges  

játékszabályok alkalmazásával, néhány játékvezetői nonverbális 

jel  

használatával is.  

Versenyhelyzetek  

A labdajátékok alap- és játékismereteinek alkalmazása  

mérkőzéseken.  

Kosárlabdázás  

Technikai elemek tökéletesítése, alkalmazása  

A technikákat alkalmazó játékok párban, csoportban a variációk  
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önálló és kreatív felhasználásával.  
Taktikai továbbfejlesztés  
Az emberfogásos védekezés gyakorlása és önálló 

alkalmazása. Formációk begyakorlása két vagy több ember 

kapcsolatára támadásban és védekezésben. A speciális feladatok 

megoldása, büntetődobás utáni támadás és védekezés.  
Játék minden emberhátrányos, emberelőnyös és azonos 

létszámú taktikai szituációban. 
 
Kézilabdázás 

Technikai elemek tökéletesítése, alkalmazása  
Változatos variációk megoldása már megtanult technikákkal 

kisebb taktikai egységekbe ágyazottan.  
Taktikai továbbfejlesztés  
Gyors indítások gyakorlása, létszámbeli előnyből, illetve 

hátrányból való támadások. Játékszituációk ismétlése beállóval, 

lerohanás rendezetlen védelem ellen. Védekezés irányítása 

gyorsindítás esetén. Egy-két védekezési taktikai forma végrehajtása. 
 
Labdarúgás  
Technikai elemek tökéletesítése, alkalmazása  
A tanult elemek összetett variációkban alkalmazott 

megoldásai csökkenő hibaszázalékkal, labdakezelési cselekvés 

biztonsággal, eredményes befejezésekkel.  
Taktikai továbbfejlesztés  
A szoros és követő emberfogás gyakorlása kisebb és nagyobb 

egységekben. Védelmi rendszerek ismerete és gyakorlása. 
Csapatrészeken belüli koordinált együttműködés, és csapatrészek 

összjátékának megvalósítása a kötött játékfolyamatok és 

ötletjáték során. 
 
Röplabdázás 
Technikai elemek tökéletesítése, alkalmazása  
A labdaérintés biztonságának, a labda tudatos és pontos 

helyezésének gyakorlása, a hibaszázalék csökkentése, az élvezhető, 
folyamatos játék elérése érdekében.  

A feladás technikájának alkalmazása alkar-és 

kosárérintéssel egyaránt. 

„Röptenisz”, szabadon választott vagy megkötött érintésfajtával.  
Taktikai továbbfejlesztés  
Ütő és sáncoló játékosok melletti védekezés, sánc mögötti ütött 

vagy ejtett labdához való elhelyezkedés. A forgásszabály, az első és 

második sorra vonatkozó főbb megkötéseknek való megfelelés, a 

háló és a labda hibás érintése szabályai és a labdára, emberre 
vonatkozó területelhagyás értelmezése. 

 
Bonyolultabb – kooperatív, kreatív – testnevelési és 

sportjátékok. A sportjátékokra való előkészítésen túlmutató, 

stratégiai jellegű, az életszerepekre felkészítő és inklúzióra 
érzékenyítő játékok. 

 
ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 
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A testnevelési és sportjátékok mozgásai, szabályrendszere 

egymásra 
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épülésének megértése.  
A legfontosabb játékvezetői jelzések ismerete.  
A páros és társas kapcsolatokban konstruktív 

konfliktusmegoldás. Sportjáték-történeti ismeretek, érdekességek 

iránti érdeklődés, tájékozottság a témában. A sportjátékok 

kiemelkedő magyar bázisai, nemzetközi sikerei.  
Az alkotó, kooperatív mozgásos tevékenységek 

kezdeményezése, az ötletek kulturált megfogalmazása és 
megvalósítása.  

Kulcsfogalm

ak/ 
Játékrendszer, taktika, támadási rend, védelmi rend, önszerveződés, 
támadási stratégia, védekezési stratégia, megegyezésen alapuló játék, 

fogalmak sportágspecifikus bemelegítés.   
   

    

Tematikai 

egység/ 
Torna jellegű feladatok 

 
Óraker

et 

Fejlesztési 

cél 

  

10 óra    

  A javító kritika elfogadása és a mozdulatok kivitelezésének javítása. 

  Általában rendezett előadásmód.   

Előzetes 

tudás  

Célszerű gyakorlási és gyakorlásszervezési formációk, 

edzésszituációk. 
  Differenciált gyakorlatok közepes mozgásbiztonsággal. 

  Részleges önállósággal gyakorlás.   

  A koordináció, a cselekvésbiztonság, a zenéhez illeszkedés 

  továbbfejlesztése a torna jellegű sorozatok során a már ismert és új 

  elem-és motívumkapcsolatokkal is.   

  Az önállóság és kooperativitás növelése a mozgásrendszer 

  működtetésének minden területén: bemelegítésben, 

  képességfejlesztésben, gyakorlásban, versenyzésben, 

A tematikai 

egység versenyrendezésben.   

nevelési-

fejlesztési 

Az erősségek és gyengeségek figyelembevétele, egyéni célirányos céljai  

  fejlesztések.   

  A gyakorlás során az érthető és célirányos kommunikáció fejlesztése. 

  A bemutatások jó tartással, biztos kiállással történő esztétikus, 

  gördülékeny végrehajtásának elérése.   
    

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Kapcsolódási 

pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

Természetismeret: 

az 

Gimnasztika   izomműködés. 

Rendgyakorlatok gyakorlása   

A korábbi évfolyamokon gyakoroltak alkalmazása az óraszervezés   

funkcióinak megfelelően.   
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Szabadgyakorlati alapformájú gyakorlatok végzése   

Anaerob állóképesség-fejlesztő eljárások a gimnasztika 

eszközeivel.   

Összetett, komplex, fizikai képességeket fejlesztő gyakorlatok 

végzése   

Az ízületi lazaság megtartása, fokozása gimnasztikai 

gyakorlatokkal.   

Stretching.     

Erőgyakorlatok a gyengeségek leküzdésére.   
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Mászások, függeszkedések differenciált követelménnyel, az 

egyéni  

fejlődést követő rendszeres kontrollal.  

Torna, sporttorna  

Talajon és gerendán a korábbi követelményeken nehézségben  

túlmutatva, és/vagy egy másik szer mozgásanyagának tanulása,  

gyakorlása.  

Összefüggő gyakorlatsorok  

Gyakorlás során az egyéni optimum, önálló bővítés megjelenítése 

az  

elemkapcsolatokban, sorozatokban.  

Az esztétikus és harmonikus előadásmód igénye (feszítések, 
fejtartás,  

válltartás, spicc), mint minőségi elvárás megjelenik a hibajavítás,  

ismétlések során.  

Szertorna-gyakorlatok  

A 9–10. osztályban gyakoroltak ismétlése, gyakoroltatás során  

egységesen az alapformában és differenciáltan a variációkban, az  

elemek mennyiségének és nehézségi fokának továbbfejlesztése  

differenciáltan, egyénre szabottan történik.  

Bemelegítés a torna gyakorlásához, együttes bemelegítési 

modellel,  

majd önálló mozgássorral.  

Célszerű gyakorlási és gyakorlásszervezési formációk 

működtetése  

önállóan.  

A segítségadás technikái, felelős külső kontrollal – a tudatos  

hibajavítás beépítése a mindennapi gyakorlási szokásokba.  

Ritmikus gimnasztika–RG Kommunikáció 
Az esztétikus, szép és nőies mozgásokat, alakformálást, minőségi magyar nyelv és 
interpretálást segítő kondicionális és koordinációs 

képességfejlesztő irodalom: az 

eljárások megismerése, gyakorlása. esztétikum fogalma, 

Szabadgyakorlatok gyakorlása ritmus. 
A 9–10. osztályban gyakorolt, előkészítő tartásos és mozgásos  

elemek és fő mozgások alapformái ismétlése és új, összetett 

formák  

gyakorlása.  

Kötélgyakorlatok gyakorlása  

Lengetések: oldalt lengetés; elől lengetés; fent lengetés; „fűnyíró”; 

8-  

as figura.  

Kötéláthajtások: egy, illetve páros lábon szökdeléssel, előre és 

hátra  

kötélhajtással állóhelyben és haladással; futás mindkét láb alatt  

történő áthajtással; helyben futás a dzsoggoláshoz hasonló  

lábmunkával.  

8–10 elemből álló elemkapcsolat begyakorlása zenével – a zene  

ritmusának, dinamikájának megfelelve.  
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Aerobik  

A gyakorlatanyag az 5–10. osztályban tanultakra épül.  

ISMERETEK–SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS  

Változtatási hajlandóság az egyéni hibás rutinokban.  

A nemnek megfelelő mozgás dinamikájának és/vagy harmonikus  

esztétikájának átélése és tudatos felvállalása.  

A divat és a média testkultúrára ható kedvező és kedvezőtlen  
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tényezőinek szétválasztása (értékfelismerés, 

önértékelés). A zenei és az esztétikai kivitelezésre 

vonatkozó ismeretek. 

A tornasport sporttörténeti érdekességei („lovas nemzet vagyunk”). 

Kulcsfogalm

ak/ Aktív és passzív nyújtás, dinamikus egyensúly, társas talajtorna, divatos 

fogalmak mozgásrendszer.   

Tematikai 

egység/ 
Atlétikai jellegű feladatok 

 

Órake

ret 

Fejlesztési 

cél 

  

12 óra    

  Térdelő-, álló-és repülőrajt.   

  Iramszakasz, egyéni irambeosztás.   

  Közepes hibaszázalék váltózónában botátadás tekintetében. 

Előzetes 

tudás  Egyéni nekifutások kialakítása, kimérése.   
  A tanuló saját eredményeihez mérten javuló futó-, ugró-, 

  dobóteljesítmény.   

  Több atlétikai versenyszám felsorolása.   

  Differenciáló feladatok elfogadása, végzése.   

A tematikai 

egység 

Motiváló eljárások az egyéni eredmény, edzésteljesítmény javítására. 

A mérhető teljesítményeken alapuló objektív ellenőrzés előnyeinek 
nevelési-

fejlesztési megtapasztalása, megértése.   

céljai  A folyamatos és visszatérő gyakorlás szerepének, jelentőségének, 
  

  hatásának tudatosítása.   

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Kapcsolódási 

pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

Természetismeret: 

az 

Futások   ember mozgása, 

Rövidtáv   izomműködés. 

Eredményorientált együttműködés váltófutásban. Váltók alakítása,   

versengések.     

Középtáv, folyamatos futás   

Jártasság az adott távhoz szükséges versenytempó és irambeosztás   

megválasztásában. Állóképesség-fejlesztő módszerek rendszeres   

alkalmazása és teljesítményének nyomon követése. A pulzusszám   

folyamatos ellenőrzése melletti edzés.   

Ugrások     

Választás a magasugró technikák közül. 57 lépéses egyénileg   

kialakított nekifutással, a testi adottságok alapján differenciált    

elvárások szerinti versenyszerű végrehajtás.   

Dobások     

Az egy- és kétkezes vetések technikái.   

Célba és távolságra dobások hajító, lökő és vető mozdulattal.   

A különböző dobásformákkal a törzsizom sokoldalú erősítése.   
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ISMERETEK–SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS   

A középtávok állórajtra vonatkozó szabályainak, a köríven futás   

szabályszerűségeinek ismerete.   

A savasodás jellegzetes hatásai és annak teljesítőképességre   

gyakorolt hatásának ismerete.   
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Az iram és tempó megválasztása szempontjainak 

ismerete. A nekifutás módosítása szükségszerűségének 

ismerete.  
Információk a mozgatórendszer megterhelését, károsodását 

okozó edzésekről.  
Az olimpiákon szereplő atlétikai versenyszámok ismerete. 

Egy-egy magyar olimpiai futó-, ugró- és dobóeredmény ismerete. 
 

Kulcsfogalmak/ Egyéni edzés, objektív mérés, savasodás, fájdalomtűrés, diszkoszvetés, 
fogalmak kalapácsvetés, olimpiai eszme, olimpikon, olimpiász. 

 

 

Tematikai 

egység/ 

Alternatív és szabadidős mozgásrendszerek 

Óraker

et 

Fejlesztési cél 20 óra  

 

Az új sportági technikák elfogadható, cselekvésbiztonságú 

végrehajtása. 

Előzetes tudás 

Az adott alternatív sportmozgáshoz szükséges edzés és 

balesetvédelmi 
alapfogalmak ismerete, és azok alkalmazása a 

gyakorlatban. 

 

  

 A baleseti kockázatok mérlegelése.  

 

A rekreációval gazdagított életvitelhez szükséges sportági, 

egészségtani 

 ismeretek megőrzése.  

A tematikai 

egység 

Az önállóan kezdeményezett társas vagy csoportos sportolás 

szervezési 
és lebonyolítási ismeretei.  

nevelési-
fejlesztési 

A felnőtt kor sportos életviteléhez újabb mozgásformák, sportágak 
céljai 

megismerése, családi és csoportos öntevékeny sportoláshoz 

szükséges  

 mozgásműveltségbeli ismeretek megszerzése.  

 
Sportolás egyszerű eszközökkel, ismert tárgyi 

környezetben.  
 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Kapcsolódási 

pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG Természetismeret: 

A helyi tárgyi feltételek függvényében legalább egy választott 
szervrendszer, 

élettan, 

sportági mozgásrendszer mozgásainak tanítása-tanulása a helyi fertőzés; térképek, 

igényeket és lehetőségeket figyelembe véve. tájékozódás. 

A szabadtéri és élethossziglan űzhető mozgásformák (úszás, 

túrázás)  

hangsúlyának megerősítése. Edzés az adottságok kihasználásával, 

pl.  

tó körüli futás, rönkhordás, favágás stb.  

Újszerű mozgásfeladatok egyéb kihívásainak való megfelelés, pl. 

a  
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közlekedésbiztonság és a kerékpározás kultúráját szem előtt 

tartva.  

Sportolás közben a zöldfelület megóvása, az épületek megóvása, 

a  

fenntarthatóság szem előtt tartása, az energia, a vízhasználat, a  

dohányzás elleni küzdelem és a hulladékgyűjtés, újrahasznosítás  

területén.  

A családi, baráti, munkahelyi csoportos és öntevékeny sportolásra  

való felkészítés, az önszerveződéshez szükséges ismeretek,  

jártasságok megszerzése.  

Egyszerű (akár saját készítésű) eszközökkel szerény térigényű  

mozgásformák elsajátítása (ugrókötelezés, asztalitenisz, 

lengőteke,  

bocsa, tollaslabda, minitrambulin, falmászás stb.).  

Tájfutás  
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Túra a városban – csoportokban. Túra jelzett turistautakon. A 

térkép követése tanári irányítással.  
Az iránytű és a tájoló. A tájolás. Távolságmérések a térképen. 

Távolságmérési gyakorlatok. Városi túra tervezése és önálló feladat 

megoldása. Turista- és tájfutótérképek jelrendszere. Túra tervezése: 

menetrend, távolságmérések, menetidő-megállapítás stb. 

Tájékozódás a terepen (gyakorlatok az iskola környékén) 

Terepgyakorlatok – vezetővonal-követés gyakorlása tájfutó 

térképpel közösen, majd kisebb csoportokban, futással. 

 
VAGY 

 

Asztalitenisz (folyosón és szabadban felállított 
asztalon is gyakorolható)  

Technikai elemek: alapállás; ütőtartás; lábmunka; tenyeres 

hosszú adogatás; tenyeres kontraütés; fonák hosszú adogatás; 

fonák kontraütés; fonák droppütés; tenyeres droppütés; fonák 

nyesett adogatás; tenyeres nyesett adogatás; alapszervák. 

 
ISMERETEK – SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

Szabályismeret és baleset-megelőzési információk  
A helyes öltözködés és folyadékfogyasztás a szabadtéren és 

teremben végzett sportolás során. Védelem a kullancsok ellen.  
A környezettudatos magatartás ismérvei, a testmozgások 

során az egyénnek önmagával, társaival és a természettel való 

harmonikus kapcsolata.  

Kulcsfogalma

k/ 
Rekreáció, edzettség, fittség, jó közérzet, kullancscsípés, fertőzés, 
teljesítőképesség, újrahasznosítás, példamutatás; környezettudatos 

fogalmak természet- és építettkörnyezet-használat. 
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Tematikai 

egység/ 
Önvédelem és küzdősportok 

 
Órake

ret 

Fejlesztési cél 
 
10 óra   

 Szabálykövetés az önvédelmi és küzdőgyakorlatokban.  

 A biztonsági követelmények betartása.  

Előzetes tudás 

Több támadási és védekezési megoldás, kombináció 

ismerete.  

Eredményes és magabiztos önvédelem, szabadulás a szorításból,  

 fogásból, fojtásból.  

 Az indulatok, agresszív magatartásformák elutasítása.  

 Az akaraterő, a kitartás, a küzdőképesség, az önbizalom, önfegyelem 

A tematikai 

egység 

fejlesztése, a félelem leküzdése és a sportszerűség (fair 

play)  
szemléletének kiteljesítése. Küzdő típusú játékok tudatos 

alkalmazása a 
nevelési-

fejlesztési személyiségfejlesztésben, különös tekintettel az önuralomra, az 
céljai önvédelemre, a társak tiszteletére és a szabályok elfogadására. A 
 

 közösségben előforduló veszélyhelyzetek felismerése és kezelése. 
 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Kapcsolódási 

pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG Társadalomismeret: 

A küzdéseket előkészítő és rávezető gyakorlatok, játékok. történelmi hősök, 

 

távol-keleti 

kultúrák. 

Önvédelem – női önvédelem.  

A közelharc alapelveinek alkalmazása a gyakorlatban. Osztályközösség- 

A már ismert technikai gyakorlatok gyakorlása nagy elemszámú építés: 

ismétléssel, automatizáció. konfliktuskezelés. 

Lányok esetében a dzsúdó tartalom a 11. osztályban csökkenthető.  

Az óraszám 30%-a átcsoportosítható torna jellegű, ritmusos és 

zenés  

mozgásokra, prevencióra, alternatív mozgásokra.  

Dzsúdó sportági készségfejlesztés:  

A 9–10. osztályban tanult technikák és taktikák továbbfejlesztése.  

Az egyensúlyt stabilizáló és azt kibillentő gyakorlatok.  

Támadáselhárítási módszerek.  

Tanult dobásokkal történő állásküzdelem.  

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS  

Saját maga megvédésének ismerete, a közelharc alapelveinek  

ismerete.  

Az érzelem- és feszültségszabályozás, az agresszió leküzdése a  

küzdőjellegű sporttevékenységek révén.  

A sportszerű küzdések elismerése.  

A megegyezésre készenlét, a szabályok időleges, társ által  

megerősített felfüggesztésének, módosításának érthető és  
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elfogadható 

kommunikációja.  
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Kulcsfogalmak/ Közelharc, viszonylagos erőkifejtés, fokozatosan növekvő erőkifejtés, 

fogalmak sérülésmentes küzdelem, agresszió, önuralom, sportszerű harc. 
 
 
 
 

Tematikai 

egység/ 
Egészségkultúra és prevenció 

Óraker

et 

Fejlesztési cél 

 
20 

óra   

 Bemelegítési modell használata.   

 

A helyes testtartás jellemzőinek és néhány jellemző 

deformitás  

 kockázatának megfogalmazása.   

Előzetes tudás 
Néhány tartásjavító gyakorlat ismerete.   

A relaxációs gyakorlatokban aktív és kulturált részvétel.   
   

 A fittségi paraméterek ismerete.   

 

A testmozgás szerepének ismerete a káros szenvedélyek 

elleni  

 küzdelemben, az életszerepekre történő felkészülésben.   

 

Az egészséges életvitel megvalósításához tartozó tudás 

megalapozottá 

 tétele.   

 Az életkornak és testalkatnak megfelelő prevenciós és rekreációs 

A tematikai 

egység 

mozgásos tevékenységek önálló működtetéséhez 

szükséges   

nevelési-

fejlesztési 

kompetenciák továbbfejlesztése. A stressz kezelése. Növekvő 

jártasság a 
céljai mérések és az adatokra épülő önfejlesztés terén.   

 A gerinc sérüléseinek leggyakoribb fajtái, és a gerinc és az ízületek 

 védeleme legfontosabb szempontjainak ismerete.   

 

Az edzésre, munkára kész fizikai és mentális állapot értékként 

kezelése. 
 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Kapcsolódási 

pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG Természetismeret: 

Bemelegítés Az idegrendszer, a 

Általános és sportágspecifikus bemelegítő mozgásanyag keringési rendszer, 

megvalósítása. szív- és érrendszeri 

A labdajátékhoz, tornához, futáshoz, ugráshoz, dobáshoz, 

küzdéshez betegségek, 

kapcsolódó bemelegítések általános és speciális jellemzőinek, energiatermelés. 

mozgásainak elkülönítése szóban és gyakorlatban egyaránt. Emésztőrendszer, 

 helyes táplálkozás. 

Edzés, terhelés  

A megfelelő hatékonyságú edzés ismétlése: jól szervezettség, a  

felesleges állásidők kiküszöbölése, szükséges mozgásterjedelem 

(idő,  

ismétlésszám), szükséges intenzitás (sebesség, gyakorlatsűrűség,  
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megfelelő ellenállás), terhelés-pihenés egyensúlya.  

Főbb témák:  

A képességfejlesztés tervezése és megvalósítása a gyakorlatban  

egyénileg, párban, csoportban eszközök nélkül és különböző  

eszközök segítségével.  

Önálló mozgásprogram-tervezés, a tervek bemutatása, próbája.  

A képességfejlesztő eljárások bemutatása: intervallumos, 

ismétléses,  

tartós és ellenőrző módszerekkel edzésfolyamatok végzése.  

Konkrét sportági tevékenységre és mozgásanyagra fejlesztett  

kondicionális és koordinációs képességfejlesztés köredzéssel.  
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Motoros tesztek lebonyolítása – előírás szerint. 
 
Az egészséges test és lélek megóvása  
A szakmaspecifikus és egyéb ártalmak elleni védekezésre 

való felkészítés. A biomechanikailag helyes testtartás és az 

egészséges lábboltozat kialakításának és fenntartásának, a helyes 

légzésnek a gyakorlatai, az ülőmunka és a zárt tér 

ellensúlyozására szolgáló tevékenységek, a sportolás kedvező 

hatása a szenvedélyek megelőzésében.  
A stresszoldás gyakorlatai, relaxációs technikák.  
A relaxációs módszerek tudatos alkalmazása, az élet 

stresszhelyzeteivel való megküzdésre történő felkészülés.  
A test-lelki harmónia fejlesztésének egyéb, alternatív 

megközelítése (pl. jóga) a helyi lehetőségek és programok szerint, 

választhatóan. 

 
ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS  
A sportágak gyakorlásához megfelelően illeszkedő 

bemelegítő eljárások ismerete.  
A terhelésfokozás paramétereinek ismerete. A terhelésen, 

méréseken, önkontrollon alapuló teljesítményfejlesztés ismérvei.  
Az edzéshatáshoz szükséges ingerek nagysága és 

gyakorisága, a pihenőidő jelentősége.  
Az alvás és ébrenlét megfelelő arányai, a sport szerepe az 

egészséges, nyugodt alvásban. Helyes táplálkozás a sportolás során 

és általában. A sérült gerinc esetén az elsősegély ellátása és/vagy a 

sérülttel való helyes bánásmód ismerete.  
A stresszes állapot elleni tudatos védekezés ismerete.  
Öröm a másik ember teljesítménye miatt, pozitív 

megerősítés. Felelősségvállalás a társak egészséges életmódja 

iránt. 
 

Kulcsfogalmak/ Sportágspecifikus bemelegítés, terhelés-pihenés egyensúlya, ingernagyság, 

fogalmak ingergyakoriság, gerinckímélet, relaxáció. 
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A fejlesztés várt eredményei a 11. évfolyam végén: 

 

 Sportjátékok
A labdarúgásra/kézilabdára/röpladbára/kosárladbára vonatkozóan 

(előzetesen 2 választottra): 
Önállóság és önszervezés a bemelegítésben, a gyakorlásban, az edzésben 

és a játékban. 
Az adott labdajáték főbb versenykörülményeinek ismerete.  
Ötletjáték és tudatosan alkalmazott támadási formáció, együttműködés a 

védekezés szervezésében.  
A csapat taktikai tervének, teljesítményének érthető és (ön)kritikus 

megfogalmazása. Más személy más szintű játéktudásának elfogadása.  
A közösségi egyezségek és szabályok betartása. 

 

 Torna jellegű feladatok
Összefüggő gimnasztikai elemkapcsolatok gyakorlása, rendezett testtartással 

történő bemutatása. 
A tornasporthoz kapcsolódó testi képességek fejlesztése lehetőségeinek 

ismerete. Az adott helyzethez és lehetőségekhez mérten segítségnyújtás, és a 
társak bevonásának szándéka. 

A társak iránti felelősség megértése és elfogadása, a felelőtlenség 

súlyos következményeinek ismerete és a helyes következtetések 
levonása. Hibajavítás és annak érthető kommunikációja. 

Az izmok és ízületek mozgáshatárát bővítő aktív és passzív eljárások ismerete. 



 Atlétika jellegű feladatok
A futások, ugrások és dobások mozgástapasztalatainak felhasználása 

más mozgásrendszerekben. 
Az erő, a gyorsaság és különösen az állóképesség fejlesztésével kapcsolatos 

tudás összefoglalása. 
Az alapvető atlétikai versenyszabályok ismerete. 

Bemelegítés az atlétikai mozgásokhoz illeszkedően. 

Olimpiatörténeti ismeretek, ismeretek a magyar atléták sikereiről. 



 Alternatív és szabadidős mozgásrendszerek
Az adott csoport igényeihez és a lehetőségekhez igazítottan a 

kiválasztott sportmozgások végzése elfogadható cselekvésbiztonsággal. 
Uralom a test felett a sebesség, gyorsulás, tempóváltás, gurulás, csúszás, 

gördülés esetén. 
Feladatok önálló megoldása alternatív sporteszközökkel. 
Az adott alternatív sportmozgáshoz szükséges edzés és balesetvédelmi 

alapfogalmak ismerete. 
Az ismeretek alkalmazása az új sporttevékenységek során. 



 Önvédelem és küzdősportok
A szabályok és rituálék betartása. 
Önfegyelem, az indulatok, a durvaságok és az agresszivitás kezelése. 
Néhány támadási és védekezési megoldás, kombináció ismerete az 

önvédelemben, az álló- és a földharcban. 
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Szükség esetén tanács, információ, támogatás, segítség kérésére alkalmas, 

érthető kommunikáció. 

 

 Egészségkultúra és prevenció
A bemelegítés szükségessége, megvalósítása élettani tényezőinek ismerete. 

Méréseken is alapuló edzésmódszerek ismerete, amelyekkel megteremthető, 
fenntartható az egészség, a munkavégzéshez szükséges fizikai és mentális állapot, a 

tipikus életszerepek ellátása. 
Relaxációs gyakorlatkészlettel tudatos védekezés a stresszes állapot ellen. 
A testtartásért felelős izmok erősítését és nyújtását szolgáló gyakorlatok ismerete. 

A gerinckímélet alkalmazása a sportmozgásokban, kerti és házimunkákban, az 
esetleges sérüléses szituációk megfelelő kezelése. 

Az önkéntesség értéke, jelentősége, formái ismerete. 
Sporttörténeti és versenysportbeli elemi tájékozottság a hazai és 

nemzetközi élmezőnyről. 
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9. évfolyam (heti 2 óra*, összesen 72 óra) 
 
*Azon tanulók számára biztosított 2 óra, akik a mindennapos testnevelést az iskolában 

teljesítik. 

 

Tematikai 

egység/ 
Sportjátékok 

 

Óraker

et 

Fejlesztési cél 
 

16 óra   

 

Feltehetően hiányos technikai és taktikai, elméleti és gyakorlati 

tudás. 

 

Határozott tanári irányítással változó részvétel az előkészítő 

játékokban, 
 gyakorlásban.  

 

Csapatjátékos tulajdonságokról kevés tapasztalat, egyenetlen 

motivációs 

Előzetes tudás szint a sportjátékokban történő alkalmazásra.  

 Konfliktusok, sportszerűtlenségek, deviáns magatartások esetén a 

 

gondolatok, vélemények szóban történő kifejezése 

változó–  

 alkalmanként agresszív, helyreigazítást igénylő–kommunikációs 

 formákban.  

 A labdarúgásra/kézilabdára/röplabdára/kosárlabdára vonatkozóan (2 

 választandó):  

 

Az ismételt játékfeladatokban, játékszituációkban a technikai, 
taktikai 

 és szabályismeret megszilárdítása, bővítése, hiánypótlás.  

A tematikai 

egység 

A sportjátékok végzéséhez szükséges ismeretek, 

képességek  
megerősítése.  

nevelési-
fejlesztési Új játékszituációk, játékfeladatok megoldása a szabálykövetés 

céljai állandóan ismételt megerősítése mellett. Agressziómentes test-test 

elleni 
 

 játék és kommunikáció.  

 Igényességre törekvés erősítése a felszereltségben, a testkultúrához 

 tartozó higiéniában és a gyakorlási környezet személyi és tárgyi 

 rendezettségében.  
 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Kapcsolódási 

pontok 

A labdarúgás/kézilabda/röplabda/kosárlabda (2 választandó) Matematika: térbeli 

Kiemelt tartalom: Az 5–8. osztályban tanult, a játékhoz 

szükséges 

alakzatok, 

tájékozódás. 
lényeges technikai és taktikai elemek végrehajtása csökkenő  

hibaszázalékkal. A különböző szintű tudás, motiváció 

egységesítése. Természetismeret: 

 tárgyi és természeti 

MOZGÁSMŰVELTSÉG környezet. 

Speciálisan előkészítő, rávezető, képességfejlesztő feladatok és  

testnevelési játékok Kommunikációmag
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yar 

Az 5–8. osztályban tanult, labda nélkül végzett mozgások 
gyakorlási nyelv és irodalom: 

hatékonyságának növelése, játékban való egyre eredményesebb 

egyirányú és 

kétirányú 

használata. A technikai jellegű alapmozgások variációi változó kommunikáció. A 

irányokban, sebességnöveléssel. kommunikáció 
A helyezkedés, helyzetfelismerés fejlesztése a labdáért való 

harcban. társadalmi normái, 

Labdás ügyességfejlesztés nagy ismétlésszámmal. kulturált nyelvi 

A választott sportjátékok technikáinak gyakorlása testnevelési viselkedés. 
játékokban, fogójátékok labdával, labdaszerző és labdavédő 

játékok,  

egyéb célirányos játékvariációk. A mozgástanulást segítő 

eszközök  

használata.  

Bemelegítés labdajáték foglalkozásra–tanári irányítással   
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Egy állandó bemelegítési modell ismételt és tudatos 

gyakorlása és az önálló bemelegítésre való felkészülés. Egyes 

bemelegítési részfeladatok önálló végzése. 
 
Kosárlabdázás  
Technikai elemek gyakorlása  
Megállás, sarkazás labdavezetésből, önpasszból, 

meghatározott helyen és időben is, csellel is. Fektetett dobás egy 

leütéssel, labdavezetésből mindkét oldalon, közeli és közép-

távoli dobás helyből, félaktív és aktív védővel szemben is. 

Taktikai elemek  
Emberfogás. Labdavezető és labda nélküli játékos 

védése, a feladattartás minőségének javítása. Szabálykövető 

feladatok megoldása (feldobás, alap- és oldalvonal-
bedobás, jelzés szabálytalanság elkövetése esetén).  

Kisebb csapatrészekben azonos létszámmal egymás elleni 
játék, teljes létszámú játék, félpályán és egészpályán 

feladatokkal. Ötletjáték támadásban. 

 

Kézilabdázás  
Technikai elemek végrehajtása növekvő biztonsággal  
Gyorsfutások közben a társ futómozgásának követése. 

Térnyerésre törekvés indulócselekkel mindkét irányba. A kapus 

mozgástechnikája.  
Labdakezelési gyakorlatok 2-3-as csoportokban, 1-2 kézzel. 

Átadások talajról és felugrásból cselezés után. Indulócsel, 

átadócsel, lövőcsel. Kapura lövések: kilépéssel; 3 lépés után; 

felugrásból; különböző lendületszerzés után; félaktív és aktív 

védővel szemben, bedőléssel.  
Taktikai elemek gyakoribb együttműködéssel és 

eredményességgel, különös tekintettel a test-test elleni játék 

sportszerű gyakorlására  
Kitámadás, halászás, szerelés. Támadás befejezések 

lerohanásból, rendezetlen védelem elleni játékból. Beállós játék. 

Ütközés talajon és levegőben. Ötletjáték. 

 

Labdarúgás  
Technikai elemek gyakorlása a labdás 

koordináció továbbfejlesztésével  
Labdakezelések mozgás közben és irányváltoztatással, 

átadások különböző mértani alakzatokban, rövid és hosszú 
labdaátadások talajon. 

Labdaátvétel testcsellel.  
Dekázás: helyben, haladással, irányváltoztatással, 

párokban. Cselezés: átadócsel, rúgócsel, rálépéssel.  
Fejelések technikái levegőből, társnak vagy kapura.  
Taktikai elemek végrehajtása a variációk növelésével 

és a végrehajtási minőség emelésével 

Posztok betöltése: kapus, védő, középpályás, támadó.  
Rombuszban 4 játékos feladatmegoldásai mélységben, 

szélességben, folyamatos helycserékkel.  
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A támadások súlypontjának változtatása rövid átadásokkal. 
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Ötletjáték. Játék 1 kapura. 
 

 

Röplabda  
Technikai elemek végzése optimális erőközléssel, 

fokozódó pontossággal  
Kosárérintés előre-hátra, alacsony és középmagasra elpattanó 

labdával. Fokozódó sebességgel érkező labdával alkarérintések 

váltakozó irányba és magasságra. Az alsó egyenes nyitás 

végrehajtása a hálótól (zsinórtól) növekvő távolságra és különböző 

nagyságú célterületre, az alapvonal különböző pontjairól.  
A mélységlátást, labdához való igazodást elősegítő 

gyakorlatok, társtól dobott vagy falra feljátszott labdával.  
Taktikai gyakorlatok 

Helyezkedés támadásban.  
2:2, 3:3 elleni játék meghatározott érintési módokkal, 

védelem nélkül, változatos támadás befejezések (erő, ív, 

elhelyezés stb. szempontjából). 

 
Minden tanult sportjátékra vonatkoztatva:  
Hiánypótlás. Az elsajátított játéktudásnak megfelelő 

színvonalú játékszabályok alkalmazása, betartatása növekvő 

tudatossággal, érthető, erős és határozott tanári kontrollal az 
osztályszintű gyakorlások és mérkőzések során.  

Játékszituációk előidézése egy-egy szabály nagy 

ismétlésszámú gyakorlására, a játékszituáció megállítása, 
elemenkénti ismétlése a szabálytalanság korrekciója érdekében.  

Játék egyszerűsített és igen kis lépésekben bővülő szabályokkal. 
 
Differenciált mennyiségű és minőségű játéklehetőség 

biztosítása, önálló játék csak erős tanári megfigyelő kontroll esetén.  
Rövid játékvezetői gyakorlás a tanárral együtt, 

egyszerűsített játékvezetésben. Néhány nonverbális jel 

alkalmazása. 
 
ISMERETEK, 

SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS Játéktípusok, 

szabályok működtetése.  
Taktikai beszélgetések egyszerű magyarázattal 

kísérve a játékszervezés során.  
Az egyénre és a helyzetre jellemző érzelmi kitörések 

visszafogása. A siker egyéni és csoportos átélése, a kudarc 
elfogadása, mint a tevékenység természetes velejárója.  

Az együttjátszás előnyeinek, jelentőségének elfogadása.  
A specifikus sportjáték-tudás elsajátításához szükséges 

motoros képességek és néhány fejlesztési módszer ismerete.  

Kulcsfogalma

k/ 

Játékrendszer, aktív védő, test-test elleni játék, taktika, támadási rend, 
védelmi rend, befutás, eséstompítás, bevetődéses lövés, 

sportágspecifikus 
fogalmak bemelegítés, taktikai megoldás, támadási stratégia, védekezési stratégia. 
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Tematikai 

egység/ 
Torna jellegű feladatok 

 
Óraker

et 

Fejlesztési cél 

  
12 

óra    

 

Tanári kontrollal és segítségadással balesetmentes 

gyakorlás.   

 

Az alapvető torna-, RG-mozgáselemek gyakorlásában 

hiányok,  

 változóan rendezett és begyakorlott cselekvésbiztonság.   

Előzetes tudás Az aerobik lépésgyakorlatok, alaplépések, haladások terén vegyes 

 tudásszint.   

 

A gyengébbeknek, a segítségre szorulóknak bizonytalan 

segítségadás. 

 Kezdetleges szabályismeret.   

 

Az iskolai torna jellegű feladatok, ritmusos-zenés mozgásformák 

során 

 a reális énkép további alakítása.   

 

Tartós és koncentrált előkészítés és rávezetés a 
balesetmentes   

 gyakorlásra.   

 A gyakorlás során a pontos segítségadás felelősségének megértése, 

A tematikai 

egység 

lazább tanári kontrollal a segítség adása és elfogadása.   

Differenciáltan önálló részvétel motiválása a gimnasztika, torna, 
nevelési-

fejlesztési esztétikai sportok mozgásrendszerén belül.   
céljai Az esztétikus mozgás, a feszes, rendezett testmozgás további 

javítása. A 
 

 test térbeli, időbeli és dinamikai érzékelésében, valamint a koordinált  

 

mozgás és az erőközlés összhangjában a hiányosságok 

feltérképezése, 
 törekvés a felszámolásukra.   

 

Az ismeretek körének bővítése az adott versenysportágak 

hazai  

 élvonaláról.   
 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Kapcsolódási 

pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

Kommunikációmag

yar 

Gimnasztika nyelv és irodalom: 

Térbeli alakzatok – rendgyakorlatok végzése önismeret, énkép, 

Alakzatok, mozgások zárt rendben, alakzatváltozások. 

énkép–

kommunikáció, 

Ellenvonulások járásban és futásban. Ritmus-, tempóváltoztatás, én és a csoport, 

rendgyakorlatok zene nélkül, ritmuskeltéssel és zenére is. térközszabályozás, 

Szabadgyakorlati alapformájú gyakorlatok gyakorlása ritmus. 
4–8 ütemű gimnasztikai gyakorlatok, kiemelten a mély hát- és  

hasizmok, a függesztő öv, a lábboltozat izomzatának optimális és Természetismeret: az 

tudatosan pontos működtetésével. 

emberi test; 

elsősegély. 
Gimnasztikai gyakorlatok alkalmazása az izommunka jellege  
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szerint 

(nyújtó, erősítő, ernyesztő-lazító) arányosan, minden testrész  

mozgásaira kiterjedően.  

Változatok a mozgásütem változtatásával, a kiinduló helyzet és  

kartartás változtatásával, a kéziszerek – súlyzó, bordásfal, pad,  

medicinlabda – alkalmazásával.  

Összetett, komplex, fizikai képességeket fejlesztő gyakorlás  

Erőgyakorlatok az egyén számára optimális ellenállás 

leküzdésével.  

Aerob állóképesség-fejlesztő eljárások a gimnasztika 

eszközeivel.  

Az egyensúlyozás továbbfejlesztésére a statikus helyzetek  

időtartamának növelése. Mászások, függeszkedések 

hiánypótlása, a  

testalkat szerint differenciált követelmény, az 1–8. osztályban 

elért  

egyéni szint fejlődését követő rendszeres kontrollal.  
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Torna – iskolai sporttorna 

Osztályközösség-

építés: 

Talajon és gerendán. Célirányos előkészítő és rávezető 

gyakorlatok, társas viselkedés, 

mozgásszabályozó, mozgásalkalmazó, átállító és mozgástanuló önismeret, énkép, 

jelleggel. Az 1–8. osztályos (általában nagyon egyenetlen) tudás jellem, kooperatív 

ismeretében, ismétlő variációkban gazdag mozgásanyag tanulása, munka. 

gyakorlása egységesen és differenciáltan a mozgásbiztonság  

fejlesztésére.  

Akrobatikus gyakorlatok – talajtorna  

Tartásos gyakorlatelemek végzése: tarkóállás, fejállás, mérlegek  

kéztámasszal, mérlegállások, spárgák, hidak.  

Mozgásos gyakorlatelemek végzése: gurulóátfordulások 

különböző  

irányokban és variációkban, kézenátfordulás oldalt, vetődések,  

átterpesztések, lábkörzések, dőlések, felállások, egységesen az  

alapformában és differenciáltan a variációkban. Az esztétikus és  

harmonikus előadásmód rávezető eljárásai (feszítések, fejtartás,  

válltartás, spicc kidolgozása). Tarkóbillenés, fejenátfordulás és  

kézállás-variációk differenciált tanítása.  

Az egyéni optimum differenciált megjelenítése az  

elemkapcsolatokban.  

Szertorna  

Gerendán: egységesen az alapformában, differenciáltan a társak  

és/vagy tanár közreműködésével, esetenként önálló gyakorlással 

is.  

Szertorna fiúk és lányok számára  

Gerendán gyakorlás – állások, térdelések, ülések, fekvések,  

térdelőtámaszok, guggolótámaszok, fekvőtámaszok, támaszban  

átlendítés, hasonfekvésből emelés fekvőtámaszba, fordulatok  

állásban. Lábtartás-cserék, felugrás egy láb átlendítéssel, 

homorított  

leugrás.  

Szertorna – szerugrás, ugrószekrényen gyakorlás  

Gyakorlás és kontroll a tanuló előzetes tudása és testalkata  

figyelembevételével. Az 5–8. osztályban tanultak 

továbbfejlesztése,  

az első ív növelése.  

Felguggolások – homorított ugrások, vetődések, kanyarlatok,  

bukfencek, guggoló átugrások, terpeszátugrások.  

Bemelegítés a torna gyakorlásához, egy mozgássor megtanulása.  

Célszerű gyakorlási és gyakorlásszervezési formációk 

működtetése  

növekvő tanulói önállósággal. A segítségadás néhány technikája,  

felelős külső kontrollal – a hibajavítás beépítése a mindennapi  

gyakorlási szokásokba.  

Ritmikus gimnasztika lányok számára  

Az 5–6. osztályokban megfogalmazott követelmények  

mozgásanyagának ismétlése, gyakorlása. Az esztétikus, szép és  

nőies mozgások előadásmódját megalapozó kondicionális és  
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koordinációs képességfejlesztő eljárások.  

Célirányos előkészítő és rávezető gyakorlatok átállító és  

mozgástanuló jelleggel, különös tekintettel a testtartásra. A  

ritmusérzék fejlesztése.  

Szabadgyakorlatok  

Előkészítő tartásos és mozgásos elemek alapformáinak ismétlése, 

és  
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új, összetett formák gyakorlása:  
lábujjállások, terpeszállások, hajlított- és guggolóállások, lépő és 

kilépő állások, támadó-és védőállások, lebegő-és mérlegállások, 

nyújtott és hajlított ülések, lebegő ülések, térdelések, 

térdelőmérlegek, fekvések, kéz és lábtámaszok, ujj-és kartartások.  
Fő mozgások alapformáinak ismétlése, és új, összetett 

formák gyakorlása: testsúlyáthelyezések, egyensúlyhelyzetek. 

 
Labdagyakorlatok gyakorlása  
Fogások végzése, gurítások talajon, labdavezetések 

változatos vonalon a levegőben, átadások, leütések, dobások, 

elkapások, labdatartások (kézzel, lábbal, térddel) egyszerű 
szabadgyakorlati formák felhasználásával. 

 
ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS  
Alapvető szakkifejezések és vezényszavak ismerete, 

alkalmazása a segítségadásban és a hibajavítás értelmezésében.  
A saját test szemlélése, elfogadása, változásainak követése, 

és az ezzel kapcsolatos félelmek, szorongások, frusztrációk 

megfogalmazásának képessége (önreflexió), átélése és tudatos 
felvállalása.  

A nemnek megfelelő mozgás dinamikájának és/vagy 

esztétikájának ismerete. A saját és a társ testi épsége iránti 

felelősségvállalás. 

Kulcsfogalma

k/ Szaknyelvi kifejezés, tornaelem, vezényszó, RG-motívum, precizitás, 

fogalmak 
elemkombináció, balesetmentes gyakorlás, felelősség a segítségadásban, 
hibajavítás.  
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Tematikai 

egység/ 
Atlétika jellegű feladatok 

Óraker

et 

Fejlesztési cél 

 
11 

óra   

 

A térdelő-és állórajt technikája, a fokozó-és repülőfutás 

kar-és  

 

lábmunkája. A rövid-és hosszú távú futásnál irambeosztási 

tapasztalat. 

Előzetes tudás 

Távolugrás guggoló és magasugrás átlépő technikája. 

Kislabdahajítás 

 nekifutással, 3 lépéses technikával.   

 Lökőmozdulat oldalfelállásból.   

 

Az atlétika versenyszámainak eredményes tanulását és a 

teljesítmények 

 

javulását megalapozó motoros képességekben mérhető további 

fejlődés 

 elérése – a más sportágakban történő alkalmazhatóság érdekében is. 

A tematikai 

egység 

Jártasság kialakítása a továbbfejlesztett szakági technikákban, az 

adott 

nevelési-

fejlesztési 

feladat, versenyszám a mozgásmintára emlékeztető 
bemutatása.  

céljai A futás, a kocogás élettani jelentőségének elfogadása, az állandó 
 gyakorlás szükségességének megértése.   

 Az érdeklődés cselekvésekben történő kinyilvánítása az atlétikai 

 
mozgások, valamint a sportolás és a rendszeres testedzés 

iránt.  
 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Kapcsolódási 

pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG Kommunikáció 
Futások, rajtok magyar nyelv és 

A képességfejlesztés gyakorlatai irodalom: ritmus- 

Az 5–8. osztályban végzett futóiskolai feladatok gyorsabban, gyakorlatok. 
erősebben, pontosabban. Tartós állóképesség-fejlesztő módszerek  

gyakorlása. Természetismeret: 

A sportági technika gyakorlása energianyerés, 

A rövid, közép- és hosszú távok közötti futótechnika szénhidrátok; 

megkülönböztetése. Futások 30 - 60 m-en. A térdelőrajt szabályos egészségvédelem, 

végrehajtása a rövid sprintszámokban. betegségek. 
A váltófutás alsó botátadási technikájának és az átadás 

szabályainak  

gyakorlása.  

A tartós futás technikájának kontrollja, a tartós futás optimális 

egyéni  

sebességéről tapasztalatszerzés, a távnak megfelelő egyéni iram  

kialakításának próbái.  

Ugrások, szökdelések  

A képességfejlesztés gyakorlatai  

Az 5–8. osztályban végzett ugróiskolai feladatok  
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továbbfejlesztése, 

koordináltabban, nagyobb kiterjedéssel, erővel.  

A sportági technika gyakorlása  

Az ugrás előtti utolsó három lépés ritmusának kialakítása.  

Az elrugaszkodó láb és a lendítő láb, kar megfelelő mozgásának  

összehangolása. A guggoló távolugró technika végrehajtása, aktív  

térdlendítéssel. Az egyéni nekifutás próbái nagyobb elugró terület  

kijelölése mellett.  

Magasugrás átlépő technikával, ugrások versenyszerű magasságra  

törekvés nélkül. Az átlépő technika végrehajtása 5-7 lépéses 

köríven  

történő nekifutással, ugráspróbák az egyéni testalkat  

figyelembevételével.  

Dobások   
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A képességfejlesztés gyakorlatai  
Különböző szerekkel, változatos dobásformák végrehajtása 

egy és két kézzel, különböző kiinduló helyzetekből.  
A sportági technika gyakorlása  
Célba és távolságra dobások hajító, lökőmozdulattal. 

Hajítás nekifutással, ötlépéses dobóritmusban. A lekészítés 

technikájának és a beszökkenés szerepének ismerete.  
Szabályos lökés végrehajtása oldal felállásból súlygolyóval 

vagy medicinlabdával. 

 
Játékok és versenyek  
Rajtversenyek, sprintversenyek. Egyéb testnevelési 

játékok futófeladatokkal, ugrásokkal és szökdelésekkel. 
Célbadobó versenyek. Dobóiskolai versengések. 

 
Atlétikai bemelegítési modellek gyakorlása a futások, 

ugrások, dobások végzése előtt. 

 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS  
A futóversenyek, a váltóbotátadás szabályainak ismerete. 

Az állóképesség-fejlesztés egészségtani hatásainak ismerete. 
A nekifutás és elugrás összekötésének és optimális 

irányának ismerete távol- és magasugrásnál.  
Az ötlépéses nekifutás és a kidobás optimális 

összehangolásának ismerete.  
Az ugrások, dobások balesetvédelmi, biztonsági rendjének ismerete. 

Kulcsfogalma

k/ 
Reakcióidő, mozdulat- és mozgásgyorsaság; lépéshossz, irambeosztás, 
pihenőidő; ugróláb, lendítőláb, felugrás, elugrás; optimális sebesség; 

fogalmak ötlépéses ritmus, kidobási irány, atlétikai bemelegítés. 
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Tematikai 

egység/ 
Alternatív és szabadidős mozgásrendszerek 

 
Óraker

et 

Fejlesztési cél 
 
19 óra   

 

Vegyes és hiányos mozgástapasztalat szabadidős 

mozgásrendszerekben. 

 

Néhány, tantervekben ritkán szereplő, szokatlan 

sportmozgás  

Előzetes tudás 
felismerése.  

A természetben űzhető sportok legfontosabb hatása az egészségre.  

 Néhány alternatív sport balesetvédelmi és biztonsági szabályáról 

 ismeret.  

 

A szervezet ellenállásának növelése szabadtéren, 
különböző  

 

évszakokban és időjárási viszonyok közötti gyakorlással, játékkal, 
tanári 

A tematikai 

egység kontroll mellett.  

nevelési-

fejlesztési Az élményszerű játékkal és a játéktudás alakításával felkészítés a 

céljai 
későbbi, önszerveződő rekreációs sporttevékenység 

űzésére.  

    
 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Kapcsolódási 

pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG Természetismeret: 

Feladatok és játékok havon és jégen; siklások, gördülések, 

gurulások, időjárási ismeretek, 

gurítások különféle eszközökkel; hálót igénylő és háló nélküli 

labdás tájékozódás, 

sportok, játékok; labdás játékok különféle labdákkal; vagy egyéb térképhasználat. 
szabadidős mozgásos tevékenységek az évszaknak megfelelően. 

Az  

egyén által előnyben részesíthető, élethossziglan űzhető sportok Osztályközösség- 

ismereteinek, alternatíváinak bővítése. építés: rekreáció, 

Előkészítés, felkészítés, képességfejlesztés szabadidő. 

A környezettudatos viselkedés alapelveinek megismerése.  

Közlekedésbiztonsági szabályok elsajátítása és betartása.  

Felkészülés és együttműködés a különböző tábori lehetőségek,  

speciális, túra jellegű terhelések előtt és alatt.  

Technika és taktika gyakorlása  

Minimális helyigényű vagy kis eszközigényű sportmozgások  

megismerése. Az adott sportmozgás lehetőségekhez képest minél  

sokoldalúbb, balesetmentes elsajátítása, élményszerű gyakorlása.  

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS  

A fair play szellemének és a személyes biztonságnak a szem előtt  

tartása minden mozgásos tevékenységben. A rekreációs  

tevékenységek jelentőségének megértése.  

A sportban átélt élmények felhasználhatósága az élet más  
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területén, a 

saját és a környezet javára történő fordítása.  

Információk átadása, mások tanítása, a megélt élmények, pl. 

tábori és  

játéktapasztalatok átadása.  

Kulcsfogalm

ak/ 

Kooperáció, önkéntesség, szabálykövető magatartás, segítségadás, 
környezettudatosság, edzettség, fittség, bátorság-vakmerőség, 

közlekedési 
fogalmak szabály.  
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Tematikai 

egység/ 
Önvédelem és 

küzdősportok 
 

Óraker

et 

Fejlesztési cél 
 

8 óra   

 Heterogén tapasztalatok a küzdőjátékokról, test-test elleni 

 küzdelmekről, az önvédelem néhány elfogadott és kevésbé javasolt 

Előzetes tudás 
eljárásairól.   

A dzsúdóval kapcsolatos technikákról elemi ismeretek.  

 Ismeretek az agresszióról, néhány tapasztalat fair és sportszerűtlen 

 küzdelmekről.   

 Az egyén (ön)védelmét szolgáló egyszerűbb technikákban, fair 

 

megoldásokban jártasság elérése. A nyers erőből, technika 

mellőzésével 

A tematikai 

egység indított agresszív megoldások visszaszorítása, elkerülése, elutasítása. 

nevelési-

fejlesztési A dzsúdó küzdelmekben aktív részvétel.   

céljai A küzdő típusú sportágak, játékok foglalkozásai során az önuralom 
 erősítésére és a szabályok elfogadására szoktatás nyugodt, segítőkész 

 tanári irányítás mellett.   

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Kapcsolódási 

pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG Természetismeret: 

A test-test elleni feladatokat csak és kizárólag azonos nemű és 

közel 

izmok, ízületek, 

egyéb 

azonos testalkatú tanulókkal végeztetjük. Lányok esetében a 

dzsúdó 

anatómiai 

ismeretek. 

tartalom a 9–11. osztályokban csökkenthető. Az óraszám 30%-a   

átcsoportosítható torna jellegű, ritmusos és zenés mozgásokra. Osztályközösség- 

  

építés: a másik 

ember 

Előkészítő és rávezető gyakorlatok, játékok a küzdésekhez. tiszteletben tartása. 

Az 5–8. osztályos mozgásfeladatok variációinak ismétlése,   

gyakorlása, továbbfejlesztésük, hiánypótlás. Azon testi és pszichés   

képességek megerősítése, amik alkalmassá teszik a tanulót a   

gyakorlatok pontos, türelmes, átgondolt végrehajtására.   

Alap kézgyakorlatok, húzó-taszító gyakorlatok, lenyomó-emelő   

gyakorlatok, esések-zuhanások sérülésmentes elsajátítása, 

egészségi   

és élettani szabályok betartása.   

Küzdőgyakorlatok szerrel, szer nélkül társakkal vagy önállóan.   

Önvédelem    

Alapvető önvédelmi technikákat – szabadulások egykezes, 

kétkezes   

lefogásból, mellső, hátsó egykezes és kétkezes átkarolásból,   

szabadulások fojtásfogásból – elsajátító gyakorlatok változó   

körülmények között. A gyakorlatok tanulása saját képességek   

figyelembevétele mellett történik.   
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Dzsúdó    

Ismétlés a 7–8. osztályban felsoroltak szerint, fokozódó 

erőkifejtéssel   

és bővülő szabályismerettel, önfegyelemmel.   

Technikák: alapfogás. Egyensúlyvesztés irányai, a dobás részei.   

Félvállas gurulás előre és hátra technikájának elsajátítása talaj 

közeli   

helyzetből indulva állásból történő végrehajtásig.   

Átmenet dobástechnikából leszorítás-technikába: nagy külső   

horogdobást követően rézsútos leszorítás, nagy csípődobást 

követően   

rézsútos 

leszorítás.    
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ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 
Erőszak-, agressziómentes küzdelmek jellemzői.  
A balesetveszélyes helyzetek felismerése, megelőzése. 

A felmerülő vitákban a sportszerű magatartás értékként kezelése.  
Néhány tulajdonság felsorolása, amelyek a küzdésben szükségesek. 
A sportszerűség megfogalmazásának képessége. 

 
Kulcsfogalmak/ Páros és csapat küzdőjáték, önvédelmi technika, dzsúdó-technika, 

fogalmak önismeret, tisztelet, keleti kultúra, önfegyelem, agressziómentes küzdelem.  
 

 

Tematikai 

egység/ 

Egészségkultúra és prevenció 

Óraker

et 

Fejlesztési cél 6 óra  

 Légző-, testtartásjavító gyakorlatok, törzsizom-erősítő gyakorlatokról 

 

néhány ismeret. A prevenció és a relaxáció szó 

értelmének  

 körvonalazása.  

Előzetes tudás A bemelegítés szerepe és helye a foglalkozásokon.  

 

Baleset-megelőzés, a veszélyes helyzetek és a fenyegetettség 
elkerülése. 

 A téli időjárás jótékony hatása az egészségvédelemre.  

 A fájdalmak tűrésének tapasztalata (oxigénadósság, savasodás). 

 A testkultúrához tartozó, az általános műveltséget fejlesztő aktív 

A tematikai 

egység 

egészségtani – elméleti és gyakorlati – tudás 

megalapozása.  
Az egészséges életvitel egészségmegőrző és fejlesztő  

nevelési-
fejlesztési szokásrendszerének egyszerű eljárásairól ismeretátadás.  

céljai Az élethosszig tartó sportoláshoz szükséges felelős döntések ismert 
 

 vagy vélt tudáskészletének összegzése, ismétlő alapozás.  
 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Kapcsolódási 

pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG Természetismeret: 

Bemelegítés ismeretek az emberi 

Általános bemelegítő mozgássor (modell) gyakorlása (futás, test működéséről, 

hajlítások, nyújtások, lendítések stb.). Fizikai felkészülés a testsúly, megelőzés. 

sérülésmentes sporttevékenységre.  

Edzés, terhelés  

A labdajátékokban különösen igénybe vett izmok prevenciójának  

néhány gyakorlata.  

A keringési rendszer terhelése megfelelő munkapulzus-érték 

mellett,  

és a pulzus idősoros mérése (nyugalmi pulzus, munkapulzus, 

felső  

érték stb).  

Gyakorlás az állapotfelmérés adataira épített célokért az edzettség  
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fejlesztése, megőrzése érdekében – állandó gyakorlási anyag, 

egyéni  

gyakorlatok kijelölése a gyengeségek felszámolására.  

Nemek közötti eltérések megjelenítése az edzésaktivitásban.  

Köredzés változatos mintákkal, 4–6 feladattal.  

Motoros tesztek – központi előírás szerint.  

A testsúly, testtömeg, illetve lehetőség szerint a testösszetétel 

mérése  
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– összehasonlító idősoros 

adatrögzítés. Relaxációs gyakorlatok:  
Az általános iskolai technikák használata, ismétlése, különös 

tekintettel az elmélyülésre alkalmas gyakorlási környezet 

állandó biztosítására.  
A biomechanikailag helyes testtartás kialakítását és 

fenntartását szolgáló gyakorlatanyag – állandó gyakorlás a 

tanár és a társak kontrollja, hibajavítása mellett. 
 
ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS  
A keringést fokozó természetes és speciális sportági 

mozgásformák jelentősége a bemelegítés szempontjából. A 

prevenció, relaxáció és stressz értelmezése.  
A testtartásért felelős izmok erősítését és nyújtását szolgáló 

gyakorlatok felismerése, helyes kivitelezése, a helytelen kijavítása. A 

házi és kerti munkák gerinckímélő módjainak ismerete. 

A saját test szemlélése, elfogadása, változásainak követése.  
A serdülőkor specifikus feszültségeinek és érzelmi 

hullámzásainak felismerése, és a sport általi oldás elfogadása. 

A saját életmód iránti felelősségvállalás megfogalmazása. 

Kulcsfogalma

k/ 

Prevenció, nyugalmi pulzus, munkapulzus, keringésfokozás, köredzés, 
ismétlésszám, testtömegindex, biomechanikailag helyes testtartás, 

stressz, 
fogalmak relaxáció, pubertás, megküzdési stratégia, gerincvédelem. 
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A fejlesztés várt eredményei a 9. évfolyam végén: 
 
 Sportjátékok
A technikai, taktikai és egyéb játékfeladatok ismerete és aktív gyakorlása.  
A technikák és taktikai megoldások felhasználása a játékban, szabályszerű, sportszerű 

játék rugalmasan erősödő-csökkenő tanári kontroll mellett.  
A játékfolyamat, a taktikai megoldások egyszerű szóbeli megjelenítése, a fair 

és a csapatelkötelezett játék melletti állásfoglalás.  
Játékhelyzetek és játéktapasztalat által a társas kapcsolatok ápolása, a társakat 

elfogadó, bevonó, pozitív hozzáállás.  
A testi, lelki ápoltság, a személyközi kommunikáció és a tárgyi környezet 

igényességére jellemző paraméterek elfogadása. 

 

 Torna jellegű feladatok 
A javító kritika elfogadása és a mozdulatok kivitelezésének 

javítása. Egyszerű elemkapcsolatok mozgásbiztos előadása, zenére is.  
Célszerű gyakorlási és gyakorlásszervezési formációk, verbális és 

nonverbális kommunikációs jelek ismerete. 

Fegyelmezett, rendezett, balesetveszélyt tudatosan kerülő gyakorlás. 

 

 Atlétika jellegű feladatok
Egy kijelölt táv megtételéhez szükséges idő és sebesség helyes becslése, az 

egyéni optimum szerint a feladat pontos végrehajtása. Az állóképesség fejlesztése 

a kitartó futás által. 
Saját magához mérten javuló futó-, ugró-, dobóteljesítmény. 

Az odafigyelési képesség fejlődése a váltófutás gyakorlásában. 



 Alternatív és szabadidős mozgásrendszerek 
Az adott sportmozgás technikájának elfogadható cselekvésbiztonságú végrehajtása. 

Tapasztalat a sportolás során használt különféle anyagok, felületek tulajdonságairól és 

a baleseti kockázatokról.  
Feladatok megoldása alternatív sporteszközökkel.  
Az adott alternatív sportmozgáshoz szükséges edzés és balesetvédelmi 

alapfogalmak ismerete, és azok alkalmazása a gyakorlatban. 

 

 Önvédelem és küzdősportok
Az önvédelmi és küzdőgyakorlatokban, harcokban a közös szabályok, 

biztonsági követelmények és a küzdésekkel kapcsolatos rituálé betartása. 
A veszélyhelyzetek kerülése, az indulatok, agresszív magatartásformák feletti 

uralom. Eredményes és korrekt önvédelem és szabadulás a fogásból. 
Néhány támadási és védekezési megoldás, kombináció ismerete. 



 Egészségkultúra és prevenció
Bemelegítés a sporttevékenységre. 
A biomechanikailag helyes testtartás jellemzőinek értelmezése. 
A gerinc és az ízületek védeleme legfontosabb szempontjainak ismerete. 

Relaxációs gyakorlatok fegyelmezett, elmélyült, mások gyakorlását nem 
zavaró végrehajtása. 

A felmérési paraméterek ismerete, mérésük tesztek segítségével, ezzel 

kapcsolatosan egy önfejlesztő cél megfogalmazása az egészség-edzettség érdekében. 
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A rendszeres testmozgás pozitív hatásainak ismerete a káros 

szenvedélyek leküzdésében, az érzelem-és a feszültségszabályozásban. 
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10. évfolyam (heti 2 óra*, összesen 72 óra) 
 
*Azon tanulók számára biztosított 2 óra, akik a mindennapos testnevelést az iskolában 

teljesítik. 

 

Tematikai 

egység/  
Sportjátékok 

  

Óraker

et 

Fejlesztési cél 
   

16 óra      

 

A differenciált gyakorlási szinteknek megfelelő, egységesedő 

technikai 

 

és taktikai, elméleti és gyakorlati 

tudás.    

 

Igyek

vő 

részvétel    

az 

előkészí

tő 

játékokba

n, 

gyakorlásb

an, 

Előzetes tudás 
sportjátékokban.     

Csapatjátékos  tulajdonságok  ismerete,  kontrollált  

kommunikációval  

 kísért, csapatelkötelezett játék.    

 Sportszerűség,  szabálykövető  magatartás  a  kevésbé  szoros  tanári 

 irányítás esetén is.     

 A labdarúgásra/kézilabdára/röpladbára/kosárladbára vonatkozóan 

 

(előzetesen 2 

választottra):     

A tematikai 

egység 

A technikai, taktikai és szabályismeret alkalmazása, bővítése. 
A sportjáték-specifikus képességek megerősítése, növekvő 

felelősség, 

nevelési-
fejlesztési 

önállóság és tudatosság a 

gyakorlásban.    
céljai A játékszituációk, játékfeladatok koncentráltabb készenléttel, 

jelenléttel 
 

 

történő megoldása a tudatos szabálykövetés, a csoportkonszenzus és 

az 

 ellenfél tisztelete szempontjából is.    
 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Kapcsolódási 

pontok 

A labdarúgásra/kézilabdára/röpladbára/kosárladbára 

vonatkozóan Matematika: logika, 

(előzetesen 2 választottra): térbeli alakzatok, 

 tájékozódás. 

MOZGÁSMŰVELTSÉG  

Speciálisan előkészítő, rávezető, képességfejlesztő feladatok és Kommunikáció 
testnevelési játékok magyar nyelv és 

A labda nélkül végzett mozgások játékban való eredményes irodalom: szóbeli és 

használatának továbbfejlesztése. nonverbális 

Célszerűségre törekvés a társ mozdulatára reagálásban. kommunikáció, 
A helyezkedés, helyzetfelismerés továbbfejlesztése a labdáért 

való metakommunikáció, 

harcban. Labdás ügyességfejlesztés egy-két labdával, a labdás 

önérvényesítés, 

tárgy- 



Reményhír Szakközépiskola, Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola 

OM:201689 

Pedagógiai Program, 2017 

 

286 

ügyességfejlesztés összetettebb játékai. és környezetkultúra, 
Bemelegítés labdajáték foglalkozásra – részleges tanári 

irányítással vizuális 

A bemelegítési modell tartalmainak megtanulása, ismételt kommunikáció. 
gyakorlása: labda nélküli és labdás gyakorlatok az izmok, ízületek  

átmozgatására, labdahasználat variációi helyben és haladással, 

páros,  

mikrocsoportos labdás gyakorlatok, bemelegítő testnevelési 

játékok  

labda nélkül és labdával, az adott labdajáték specifikus technikai 

és  

taktikai előkészítő gyakorlatai.  

Kosárlabdázás Természetismeret: 

Technikai elemek 

fáradás, 

energianyerési 

Rövid- és hosszúindulás, egy és kétütemű megállás, megállás 

kapott 

folyamatok, 

izomzat. 

labdával, változatos körülmények között, meghatározott helyen és   
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időben is, csellel is. Bejátszás befutó társnak. Fektetett dobás 

labdavezetésből, illetve kapott labdával ráfordulással. Közép-

távoli dobás helyből.  
Taktikai elemek  
Emberfogás. Labdavezető játékos védése. Speciális feladatok 

megoldása. (alap- és oldalvonal-bedobás, lepattanó labda elfogása) 

Létszámfölényes támadás elleni játék. Kisebb csapatrészekben 

azonos létszámmal egymás elleni játék félpályás és egészpályás 

gyakorlatokkal. Ötletjáték támadásban, játék emberfogással. 

 
Kézilabdázás  
Technikai elemek végrehajtása fokozódó lendülettel, 

erőközléssel, magasabban és távolabbra, csökkenő hibaszázalékkal  
Gyorsfutások közben, a társ futómozgásának követése, pontos 

passzolások, az eredményes lerohanás technikai megoldásai. A 
kapus mozgástechnikája bővülő mozgásformákkal, szélesebb térbeli 

pozíciófoglalással.  
Labdakezelési gyakorlatok 3–4-es csoportokban, 1-2 kézzel. 

Test mögötti átadások. Átadások felugrásból cselezés után. 
Indulócsel, átadócsel, lövőcsel. Kapura lövések bevetődéssel. 

Taktikai elemek gyakoribb együttműködéssel és 

eredményességgel  
Kitámadás, halászás, szerelés, melléállásos elzárás. 

Támadás-befejezések lerohanásból, rendezetlen védelem 
elleni játékból. Beállós játék. 

1:1 elleni gyakorlatok. 4:2 elleni védekezési rendszer.  
A test-test elleni játék a támadásban és a védelemben. 

Félpályás és egészpályás játék. Ötletjáték. 

 

Labdarúgás  
Technikai elemek gyakorlása a labdás 

koordináció továbbfejlesztésével  
A labdarúgás technikai készletének variálása, intenzív, 

nehezített körülmények közötti, nagyobb ismétlésszámban 

történő végrehajtással.  
Labdakezelések mozgás közben és irányváltoztatással, 

átadások változatos mértani alakzatokban, rövid és hosszú 

labdaátadások talajon.  
Levegőből érkező labda átvétele belsővel. Labdaátvétel 

testcsellel. Dekázás: haladással, irányváltoztatással, párokban, 

csoportosan. Cselezés: átadócsel, rúgócsel hátra húzással. 

Fejelések technikái levegőből, társnak és kapura.  
Taktikai elemek végrehajtása a variációk növelésével 

és a végrehajtási minőség emelésével  
Posztok betöltése: kapus, védő, középpályás, 

támadó. Rombuszban 4–6 játékos feladatmegoldásai 

mélységben, szélességben, folyamatos helycserékkel.  
A támadások súlypontjának változtatása rövid és hosszú 

átadásokkal. Ötletjáték. Játék 1 kapura 2 labdával. 
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Röplabda  
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Technikai elemek végzése optimális erőközléssel, 

fokozódó magasságban, pontossággal, folyamatossággal, 

csökkenő hibaszázalékkal  
Kosárérintés előre-hátra, alacsony és közepesen magasra 

elpattanó labdával. Fokozódó sebességgel érkező labdával 

alkarérintések váltakozó irányba és magasságra. Felső ütőérintés a 3 

m-es vonalról. A mélységlátást, labdához való igazodást elősegítő 

gyakorlatok. Esések és tompítások, gurulások, vetődések, a labdás 

játékos biztosítása.  
Taktikai gyakorlatok 

Helyezkedés támadásban.  
2:2, 3:3 elleni játék meghatározott érintési módokkal, védelem 

nélkül és védelem ellen, védekező feladatok, biztosítás, változatos 

támadás befejezések (erő, ív, elhelyezés stb. szempontjából). 

 
Minden tanult sportjátékra vonatkoztatva:  
A játékszabályok alkalmazása, betartatása növekvő 

tudatossággal és önállósággal.  
Differenciált mennyiségű és minőségű játéklehetőség 

biztosítása. Rövid játékvezetői gyakorlás a tanárral együtt 
egyszerűsített játékvezetéssel. 

 
ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS  
Taktikai, technikai magyarázatok, beszélgetések és 

játékszervezés során a szakkifejezések gyakoribb használata. 

Agressziómentes játékküzdelem.  
Az egyéni és társas hozzászólások, ötletek kulturált 

megfogalmazása, megvitatása és megvalósítása.  
A specifikus sportjátéktudás elsajátításához szükséges 

motoros képességek és alapvető fejlesztési módszerek ismerete. 
 

 

Kulcsfogalm

ak/  
fogalma

k 

 
Játékrendszer, taktika, támadási rend, védelmi rend, 

önszerveződés, ráfordulás, befutás, egyenes ütés, érintő játékos 

fedezése, eséstompítás, bevetődéses-bedőléses lövés, 

sportágspecifikus bemelegítés, problémaorientált taktikai megoldás, 
támadási stratégia, védekezési stratégia, megegyezésen alapuló játék. 
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Tematikai 

egység/ 
Torna jellegű feladatok 

Óraker

et 

Fejlesztési cél 

 
11 

óra   

 Rendezett, feladatokat megtartó, balesetmentes gyakorlás. Néhány 

 

kijelölt kiegészítő és/vagy rávezető elem önálló 

ismétlése.   

 A torna-, RG-mozgáselemek, elemkapcsolatok rendezett bemutatása. 

Előzetes tudás 

A segítség elfogadása, beépítése az eredményes 

mozgástanulás  

 érdekében. Egyes szakkifejezések érthető megfogalmazása a tanulást 

 

kísérő kommunikációban. A szermozgatás, gyakorlási rend 

formáinak 

 elfogadása.   

 

Az iskolai torna jellegű feladatok, ritmusos-zenés mozgásformák 

során 

 a reális énkép további alakítása.   

 

A gyakorlás során felelős segítségadás és annak 

elfogadása.   

 Szabadabb és differenciáltabb önálló részvétel, az önálló gyakorlás 

A tematikai 

egység motiválása a gimnasztika, torna, esztétikai sportok mozgásrendszerén 

nevelési-

fejlesztési belül.   

céljai 
Az esztétikus mozgás, a feszes, rendezett testmozgás további 

javítása. A 

 test térbeli, időbeli és dinamikai érzékelésének, valamint a koordinált  
 mozgás és az erőközlés összhangjának továbbfejlesztése.   

 

Alapvető ismeretek a torna jellegű versenysportágakról, a 

hazai  

 élvonalról.   
 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Kapcsolódási 

pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG Természetismeret: 

Gimnasztika ismeretek az emberi 

Térbeli alakzatok – rendgyakorlatok végzése testről; elsősegély. 

Célszerű használat az óraszervezésben. Variációk a ritmusban, a  

tempóban történő változtatással, rendgyakorlatok zene nélkül,  

ritmuskeltéssel és zenére is.  

Szabadgyakorlati alapformájú gyakorlatok gyakorlása  

8–16 ütemű gimnasztikai gyakorlatok egyidejű fejlesztő 

hatásokkal,  

tudatosan pontos mozgatással, minden testrész mozgásaira  

kiterjedően, növekvő önállósággal.  

A gyakorlatok variálása a mozgásütem változtatásával, a kiinduló   

helyzet és kartartás változtatásával, a kéziszerek – súlyzó, 

bordásfal,  

pad, medicinlabda – alkalmazásával.  

Összetett, komplex, fizikai képességeket fejlesztő gyakorlás  
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Erőgyakorlatok, egyensúlygyakorlatok bonyolultságának 

növelése.  

Állandó jellegű erőnléti, felzárkóztató feladatok. Az esztétikus  

mozgások előadásmódja segítésére képességfejlesztő eljárások  

gyakorlása.  

Mászások, függeszkedések differenciált követelménnyel, az 1–8.  

osztályban elért egyéni szintű fejlődést követő rendszeres 

kontrollal.  

Torna – iskolai sporttorna Osztályközösség- 

Talajon és gerendán: Célirányos előkészítő és rávezető 

gyakorlatok, építés: társas 

mozgásszabályozó, mozgásalkalmazó, átállító és mozgástanuló 

viselkedés, 

önismeret, 

jelleggel. A 9. osztályban megjelölt mozgásanyag tanulása, énkép, jellem, 

gyakorlása egységesen és differenciáltan. 

önreflexió, 

kooperatív 

Az esztétikus és harmonikus előadásmód rávezető eljárásai munka. 
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(feszítések, fejtartás, válltartás, spicc kidolgozása).  

Az elemek mennyiségének és nehézségi fokának továbbfejlesztése  

differenciáltan. Az egyéni optimum differenciált megjelenítése az  

elemkapcsolatokban, gyakorlatokban.  

Szertorna  

Gerendán: a 9. osztályban tanultak szerint, egységesen az  

alapformában, differenciáltan a variációkban és az elemek  

mennyiségében és nehézségi fokában, egyénre szabott  

segítségadással társak és/vagy tanár közreműködésével, önálló  

tervezéssel és gyakorlással.  

Szertorna – szerugrás, ugrószekrényen gyakorlás fiúk számára  

Gyakorlás és kontroll a tanuló előzetes tudása és testalkata  

figyelembevételével. Az első és második ív növelése.  

Vetődések, kanyarlatok, guggoló átugrások, terpeszátugrások,  

lebegőtámasz.  

Bemelegítés a torna gyakorlásához, egy specifikus jellegű 

mozgássor  

megtanulása.  

A segítségadás technikái, felelős külső kontrollal – a kulturált,  

kétirányú kommunikációra épülő hibajavítás beépítése a 

mindennapi  

gyakorlási szokásokba.  

Ritmikus gimnasztika lányok számára Kommunikáció 
Az esztétikus, szép és nőies mozgások előadásmódját segítő magyar nyelv és 

kondicionális és koordinációs képességfejlesztő eljárások. irodalom: ritmus. 
A ritmusérzék fejlesztése.  

Fő mozgások alapformái ismétlése, és új, összetett formák  

gyakorlása Testsúlyáthelyezések, járások, futások, szökdelések,  

ugrások (öt alapforma megkülönböztetése).  

Karikagyakorlatok gyakorlása  

Ugrások és fordulatok karikamozgatás közben, karikaforgatások 

és  

átadások egyik kézből a másikba test körül és köré, karikadobások 

és  

-elkapások, karikaáthajtások, karikapörgetések talajon és 

levegőben,  

karikakörzések függőleges és vízszintes síkban.  

Önálló bővítési lehetőség tanári irányítással. Összefüggő  

elemkapcsolatok zenére.  

Aerobik  

Az 5–8. osztályban tanult alaplépések karmozgásokkal.  

2–4 ütemű alaplépések (low-impact): keresztlépés (grapevine),  

bokszlépés (boksz step), sarkonfordulás (pivot-turn), oldallendítés  

(side kick), lábszárlendítés (flick kikc), láblendítés (leg kick);  

Összetett kombinációik 4–8 ütemben, aszimmetrikus  

elemkapcsolatok.  

Rövid elemkapcsolatok ismétlése. Csoportos koreográfiák  
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gyakorlása, a választott, minimálisan követelt elemek  

felhasználásával, bővítési lehetőséggel. Aerobik-bemutatók az  

osztályon belül.  
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ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS  
A szakkifejezések és vezényszavak ismerete, a legismertebbek 

önálló használata a segítségadásban és a hibajavítás értelmezésében.  
A saját test szemlélése, elfogadása, változásainak követése, 

és az ezzel kapcsolatos félelmek, szorongások, frusztrációk 

megfogalmazásának képessége (önreflexió), átélése és tudatos 
felvállalása.  

A nemnek és a feladatnak megfelelő mozgás 
dinamikájának és esztétikájának ismerete.  

A saját és a társ testi épsége, teljesítménye iránti 

felelősségvállalás. 

 
A társak gyenge, esetleg sérült oldalának segítése, az 

erősségek elismerése, támogatása. 
 
 

 
Kulcsfogalm

ak/  
fogalma

k 

 
Szaknyelvi kifejezés, izomcsoport, fejlesztő hatás, tornaelem, 

versenyszer, csoportok helycseréje, szersorrend, gyakorlási helyszín, 

vezényszó, aerobik-elem, aszimmetrikus elemkapcsolat, szinkron, 

precizitás, elemkombináció, frusztráció, önreflexió, erősség, gyengeség. 



Reményhír Szakközépiskola, Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola 

OM:201689 

Pedagógiai Program, 2017 

 

295 

Tematikai 

egység/ 
Atlétika jellegű feladatok 

 
Óraker

et 

Fejlesztési cél 

  
9 

óra    

 A térdelő-és állórajt technikája, a fokozó-és repülőfutás összehangolt 

 

kar- és lábmunkája. A hosszú távú futásnál kontrollált 

egyéni   

 irambeosztás. A kitartó futás és az állóképesség fejlesztése közötti 

 lényeges összefüggés kifejtése néhány szóval.   

Előzetes tudás 

Váltás alsó botátadással, váltózónában, közepes sebességgel. Az 

adott 

 

technika lényeges formai és dinamikai elemeit visszatükröző 
távolugrás 

 guggoló és magasugrás átlépő technikával.   

 Kislabdahajítás nekifutással, 5 lépéses technikával.   

 Az atlétikai mozgások három fő csoportjának felsorolása.   

 

Az ugrásoknál és a dobásoknál érvényesülő néhány 

alapvető   

 összefüggés megértése.   

 

Állandó gyakorlási szokásrend az egyre differenciálódó mennyiségű 

és 

 minőségű teljesítmények létrehozásában.   

 Az emberi teljesítőképesség jelenlegi határainak viszonyítása a saját 

A tematikai 

egység 

teljesítményhez, ennek révén az önismeret fejlesztése. Az egyéni 

jellegű 

nevelési-

fejlesztési 

technika lehetőségével az egyéni teljesítmény 
túlszárnyalására  

céljai ösztönzés.   

 

Az állóképesség és az erő fejlesztése élettani jelentőségének 
elfogadása, 

 

az állandó gyakorlás, a kemény edzésmunka 

szükségességének  

 megértése.   

 

A legtipikusabb futó-, ugró- és dobószámok ismerete, 

néhány   

 nemzetközileg is jónak mondható eredménnyel együtt.   
 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Kapcsolódási 

pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG Kommunikáció 
Futások, rajtok magyar nyelv és 

A képességfejlesztés gyakorlatai irodalom: 
Futóiskolai feladatok gyorsabban, erősebben és tudatosabban. 

Tartós ritmusgyakorlatok. 
és résztávos állóképesség-fejlesztő módszerek gyakorlása.  

A sportági technika gyakorlása Természetismeret: 

Futások 50-60 m-en. Térdelőrajt rögzített támasszal, szabályos energianyerés, 

végrehajtás. A váltózóna alkalmazása közepes sebességű 
váltásoknál. 

szénhidrátok, 

zsírok; 

Ugrások, szökdelések állóképesség, erő, 
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A képességfejlesztés gyakorlatai gyorsaság; hatás- 
Ugróiskolai feladatok továbbfejlesztése, koordináltabban, 

nagyobb ellenhatás. 
kiterjedéssel, erővel és tudatosabban.  

A sportági technika gyakorlása  

Az ugrás előtti utolsó három lépés optimális ritmusának 

kialakítása.  

A guggoló távolugró technika gyakorlása aktív leérkezéssel. Az  

egyéni nekifutás próbái nagyobb elugró terület kijelölése mellett.  

Az átlépő technika végrehajtása optimális ritmussal, 5-7 lépéses  

köríven történő nekifutással, a felugrás és lendítés  

összehangolásával.  

Választhatóan, a helyi felszereltség függvényében, a flop-technika  

előkészítése, gyakorlása rávezető gyakorlatokkal és csökkentett  

lépésszámmal.  
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Dobások  
A képességfejlesztés gyakorlatai 
Állandó jellegű speciális erősítő gyakorlatok.  
A sportági technika gyakorlása  
Hajítás nekifutással, nekifutással, az ötlépéses 

dobóritmus optimalizálása.  
Oldalt felállásból történő lökés technikájának ismétlése. 

Szabályos lökés végrehajtása oldal felállásból, szökkenéssel, 

keresztlépéssel, súlygolyóval vagy medicinlabdával. 

Az ideális kirepülési szög elérése a különböző dobásoknál. 

 
Játékok és versenyek  
Rajtversenyek, sprintversenyek. Távolugróverseny helyből és 

egyéni nekifutással. Magasugróverseny egyéni nekifutással. 

Kislabdahajító verseny lendületszerzéssel. Súlylökő versenyek.  
Atlétikai bemelegítési modellek gyakorlása, a futások, 

ugrások, dobások végzése és a versenyek előtt. 

 
ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS  
Rögzített rajthelyről sprintversenyek. A váltózónával 

kapcsolatos szabályok ismerete.  
Az állóképesség-fejlesztő módszerek ismerete.  
A nekifutás és elugrás ritmusa, dinamikája ismerete távol-és 

magasugrásnál. Az ugrószámok főbb szabályainak és a 
sérülések megelőzésének ismerete.  

A dobások főbb versenyszabályainak ismerete.  
A kitartás megbecsülése. A teljesítményjavulás értékként 

kezelése. A legjobb magyar atlétákról néhány információ.  

Kulcsfogalma

k/ 

Maximális sebesség; súlypont, hatás-ellenhatás, belső ritmus, 

dinamizmus, 
kidobási szög, váltózóna, előváltás, utóváltás, egyenletes iram, 

iramjáték, a 
fogalmak táv növelése, az intenzitás növelése, egyéni tempó, egyéni technika. 
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Tematikai 

egység/ 

Alternatív és szabadidős mozgásrendszerek 

Óraker

et 

Fejlesztési cél 19 óra  

 Mozgástapasztalat a helyben választott szabadidős  

 

mozgásrendszerekben. Néhány, tantervekben ritkán szereplő, 
szokatlan 

Előzetes tudás sportmozgás felismerése.  
 Balesetvédelmi és biztonsági szabályok alkalmazás szintű ismerete. 

 

A természetben való sportolás előnyeinek és problémáinak 

felsorolása. 

 További alternatív sportági mozgástapasztalat legalább egy választott 

 sportágban, a test feletti uralom az új mozgás esetén.  

A tematikai 

egység A szervezet edzettségének, fittségének növelése a szabadtéren, 

nevelési-

fejlesztési különböző évszakokban és időjárási viszonyok közötti gyakorlással, 

céljai 

mérkőzések játszásával. A rekreáció szükségességének 
megfogalmazása 

egyszerű szavakkal. 
 

  

 

A testneveléssel és a sporttal kapcsolatos pozitív beállítódás, 
elköteleződés kialakítása 

 
az élményszerű, változatos és kevésbé kötött 

foglalkozások által.  
 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Kapcsolódási 

pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG Természetismeret: 

A helyi tárgyi feltételek függvényében legalább egy, az egyén 

által időjárási ismeretek, 

különösebb anyagi ráfordítás nélkül, élethossziglan űzhető sport 

természeti erők, 

külső 

ismereteinek, alternatíváinak bővítése. 

és belső 

hőmérséklet, 
Előkészítés, felkészítés, képességfejlesztés fagypont. 

Az élményszerű, természetben végzett előkészítő és rávezető  

gyakorlatokkal, a természeti erők felhasználásával a szervezet  

alkalmazkodóképességének, az edzettségnek, fittségnek a 

fejlesztése.  

A természetben végzett mozgásokhoz önálló bemelegítés, 

gyakorlás  

– laza tanári irányítással.  

A környezettudatos viselkedés alapelveinek megismerése.  

Közlekedésbiztonsági szabályok elsajátítása és betartása.  

Technika és taktika gyakorlása  

Az adott sportmozgás lehetőségekhez képest minél sokoldalúbb,  

balesetmentes elsajátítása, élményszerű gyakorlása.  

A személyes biztonság, a baleset-megelőző magatartás, a  

segítségadás szem előtt tartása minden mozgásos tevékenységben.  

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS  
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Az élethosszig tartó mozgásos tevékenységek számára felelős  

döntésekhez szükséges mentális képességek fejlesztése.  

A sport általi társas együttléthez szükséges képességek  

kibontakoztatása közösségi tevékenységek során.  

A sportban átélt élmények, tapasztalatok rögzítése beszélgetések  

formájában, az értékek meghatározása az egészség 

megalapozásához.  

Mások tanításáról, motiválásáról tapasztalatszerzés.  

Kulcsfogalmak/ Segítségadás, motiválás-buzdítás, környezettudatosság, fittség, bátorság-

fogalmak vakmerőség, közlekedésbiztonság, kültéri sportöltözet, téli edzés, nyári 

edzés. 
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Tematikai 

egység/ 
Önvédelem és küzdősportok 

 
Óraker

et 

Fejlesztési cél 
 
9 óra   

 Az indulatok, agresszív magatartásformák feletti uralom.  

Előzetes tudás Eredményes önvédelem, szabadulás a fogásból.  

 Néhány, a küzdelmekben is alkalmazott dzsúdótechnika.  

 

Az egyén (ön)védelmét szolgáló egyszerűbb 

technikákban,  

A tematikai 

egység 

küzdelmekben magas fokú jártasság elérése. A dzsúdó 

küzdelmekben 

nevelési-

fejlesztési 

aktív részvétel. A küzdő típusú sportágak, játékok tudatos 
alkalmazása 

céljai során az önuralom erősítésére, a társak tiszteletére és a szabályok 

 

elfogadására szoktatás. A fegyelmezett rituálék 
begyakorlása.  

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Kapcsolódási 

pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG Társadalomismeret: 

A test-test elleni feladatokat csak és kizárólag azonos nemű és 

közel keleti kultúra. 

azonos testalkatú tanulókkal végeztetjük. A gyakorlatok tanulása  

saját képességek figyelembevétele mellett történik. Természetismeret: 

Lányok esetében a dzsúdó tartalom a 9–11. osztályokban 

izmok, ízületek, 

egyéb 

csökkenthető. Az óraszám 30%-a átcsoportosítható torna jellegű, 

anatómiai 

ismeretek, 

ritmusos és zenés mozgásokra. testi-lelki egészség. 

Előkészítő és rávezető gyakorlatok, játékok a küzdésekhez. Osztályközösség- 

Esések-zuhanások sérülésmentes elsajátítása, egészségi és 

élettani 

építés: a másik 

ember 

szabályok betartása. tiszteletben tartása. 

Küzdőgyakorlatok szerrel, szer nélkül, társakkal vagy önállóan.  

Önvédelem  

Szabadulások nagy elemszámmal, jártasság szinten: egykezes,  

kétkezes lefogásból, mellső és hátsó egykezes és kétkezes  

átkarolásból.  

 

Dzsúdó  
A technikák differenciált alkalmazása új variációkban, 

fokozódó erőkifejtéssel és bővülő szabályismerettel, 

önfegyelemmel. Technikák: nagy külső horogdobás (osoto gari), 

nagy csípődobás (ogoshi). Félvállas gurulás előre és hátra. Előre 

futásból történő végrehajtás társak, akadályok, zsámoly felett, 

karikán át. 

Nagy külső horogdobást követően rézsútos leszorítás, 
nagy csípődobást követően rézsútos leszorítás ismétlése. 
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Állásküzdelem: fogáskeresés és fogásbontás gyakorlása. 

Küzdőmozgás elsajátítása és kialakítása. 

 
Az önvédelmi és küzdő jellegű feladatok egyéni 

képességekhez igazított fejlesztő eljárásai – természetes 

mozgásokkal küzdőfeladatok, küzdőjátékok. 

 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS  
Az általános és küzdő jellegű sportágak gyakorlását 

megelőző specifikus bemelegítő mozgások ismerete. 

A küzdőfeladatok közben felmerülő saját és társas problémák  
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konstruktív megoldása, és az ellentmondásos helyzetek 

szabálytudatos kezelése. A sportszerű és a másik embert 

tiszteletben tartó magatartás mellett állásfoglalás.  
Néhány elv és bölcselet a keleti mesterek tanításaiból. 

A sikerorientáltság, kudarctűrés megfogalmazásának képessége. 
 

Kulcsfogalmak/ Sikerorientáció, kudarckerülés, konfliktus, kompromisszum, horogdobás, 
fogalmak csípődobás, fogásbontás, keleti filozófia. 

 

 

Tematikai 

egység/ 
Egészségkultúra és prevenció 

Óraker

et 

Fejlesztési cél 

 
8 

óra   

 Bemelegítés és levezetés hatása a sporttevékenységre.   

 

A biomechanikailag helyes testtartás jellemzőinek 

értelmezése.  

Előzetes tudás 

A fittségi paraméterek ismerete, mérésükben aktív részvétel. 

Az  

önfejlesztő célok megfogalmazása. 
  

   

 A relaxációs gyakorlatok felismerése, megnevezése. A prevenció  

 

értelmezése. A fájdalmak tűrése (oxigénadósság, 

savasodás).   
 

A rendszeres testmozgás pozitív hatásainak ismerete a káros 
szenvedélyek leküzdésében, az érzelem- és a feszültségszabályozásban.  

A tematikai egység Az egészséges életvitellel kapcsolatos értékek elismerése. Egy szakma, 

nevelési-fejlesztési munkatevékenység esetleges ártalmait megelőzni képes, 

céljai egészségmegőrző szokásrendszer megerősítése.  
Az élethosszig tartó sportolás egyéni döntéseihez 

elengedhetetlen információk körének bővítése.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Kapcsolódási 

pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG Természetismeret: 

Bemelegítés ismeretek az emberi 

A sportági területeken tanult speciális bemelegítések ismétlése. test működéséről. 

A testtudatot alakító, koordináció- és fittségfejlesztő 

szabályjátékok  

és feladatjátékok kreatív, kooperatív, valamint versenyjelleggel.  

Játékok testtartásjavító feladatokkal.  

Edzés, terhelés  

A keringési rendszer terhelése egyre differenciáló terhelés mellett.  

Az intenzitás, ismétlésszám és a pihenőidő változtatása, hatása a  

terhelésre. Részben önálló mozgásprogram-tervezés.  

Gyakorlás az edzettség fejlesztése, megőrzése érdekében – 

egyszerű  

edzéstervek szerint.  

Nemek közötti eltérések elfogadása az edzésaktivitásban.  

Erősségek kihasználása sportszerű keretek közt, gyengeségek  



Reményhír Szakközépiskola, Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola 

OM:201689 

Pedagógiai Program, 2017 

 

303 

fejlesztése. Egyéni fejlesztés – köredzéssel feladatok.  

Motoros tesztek – előírás szerint.  

Az egészséges test és lélek megóvása  

A testsúly, testtömeg, illetve lehetőség szerint a testösszetétel 

mérése  

– összehasonlító idősoros adatrögzítés.  

Stresszoldó relaxációs gyakorlatok:  

A szakmai ártalmak megelőzésére, a számítógépezés  
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ellensúlyozására mozgásminták gyakorlása.  
A helyes testtartás megőrzésének gyakorlatai – állandó 

gyakorlás a tanár és a társak kontrollja, hibajavítása mellett. 

 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS  
Az erősítés és nyújtás ellenjavallt gyakorlatainak ismerete és az 

okozati összefüggés egyszerű magyarázata. A testtartásért felelős 
izmok erősítését és nyújtását szolgáló több gyakorlat bemutatása. 

A gerinckímélet lényegének ismerete a testnevelési és 

sportmozgásokban.  
A szenvedélybetegségek, függőségek megelőzésére a 

feszültségek sport általi oldásának megtapasztalása, kifejezése. 

A stresszoldás, a progresszív relaxáció értelmezése.  
A saját test szemlélése, elfogadása, változásainak követése, az 

azzal kapcsolatos természetes kommunikáció, mint a 

műveltségterületi kommunikáció része. 

Felelősségvállalás kimutatása a társak egészséges életmódja iránt.  

Kulcsfogalma

k/ 
Biomechanikailag helyes testtartás, megküzdési stratégia, stresszoldás, 
önértékelés, gyenge oldal fejlesztése, testtudat, bemelegítési modell, 

fogalmak ellenjavallt gyakorlat, ismétlésszám, intenzitás, pihenőidő. 
 



Reményhír Szakközépiskola, Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola 

OM:201689 

Pedagógiai Program, 2017 

 

305 

 
A fejlesztés várt eredményei a 10. évfolyam végén: 
 
 Sportjátékok

Komplex szabályismeret, sportszerű alkalmazás és a játékok önálló 
továbbfejlesztése megosztott tanári irányítással. Játék egyre bővülő versenyszabály-
készlettel. 

A technikák és taktikai megoldások többnyire tudatos, a játékszerepnek 
megfelelő megválasztása. 

A játékfolyamat szóbeli elemzése, a fair és a csapatelkötelezett játék 
melletti állásfoglalás. 

Játéktapasztalat a társas kapcsolatok ápolásában, a bármilyen képességű 
társ bevonásában, megválasztásában. 



 Torna jellegű feladatok
A javító kritika elfogadása és a mozdulatok kivitelezésének javítása. 

Esztétikus és harmonikus előadásmód. 
Célszerű gyakorlási és gyakorlásszervezési formációk, 

edzésszituációk, versenyszabályok ismerete. 
Elemi tájékozottság a tanult mozgások versenysportja területén a magyar 

sportolók sikereiről. 



 Atlétika jellegű feladatok
Egy kijelölt táv megtételéhez szükséges idő és sebesség helyes becslése, 

illetve a becsült értékek alapján a feladat pontos végrehajtása. 
A tempóérzék és odafigyelési képesség fejlődése a váltófutás 

gyakorlásában. A tanuló saját eredményeihez mérten javuló futó-, ugró-, 
dobóteljesítmény. Egyéni nekifutások kialakítása, kimérése. 

A tisztes edzésmunka becsületének megszilárdulása. 
A transzferhatás felismerése, más mozgásformák teljesítményének javulása az 

atlétikai képességek fejlődésének hatására. 



 Alternatív és szabadidős mozgásrendszerek
Az adott sportmozgás technikájának elfogadható cselekvésbiztonságú 

végrehajtása. Az adott alternatív sportmozgáshoz szükséges edzés és balesetvédelmi 

alapfogalmak ismerete, és azok alkalmazása a gyakorlatban. 
Tapasztalat a sportolás során fellépő hatóerők, pl. időjárás hatásairól és a 

baleseti, sérülési, betegségi kockázatokról. 
Feladatok kooperatív megoldása alternatív sporteszközökkel, segítségadás, 

egymás tanítása. 



 Önvédelem és küzdősportok
Az önvédelmi és küzdőgyakorlatokban, harcokban a közös szabályok, 

biztonsági követelmények és a küzdésekkel kapcsolatos rituálé betartása. 
A veszélyhelyzetek kerülése, az indulatok, agresszív magatartásformák feletti 

uralom és annak elvárása. 
Több támadási és védekezési megoldás, kombináció ismerete. 

Eredményes és magabiztos önvédelem, szabadulás a szorításból, fogásból. 
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 Egészségkultúra és prevenció
Bemelegítés a sérülésmentes sporttevékenység érdekében. 
A biomechanikailag helyes testtartás jellemzőinek és néhány jellemző 

deformitás kockázatának értelmezése, a megőrzés néhány gyakorlatának ismerete 
és megfelelő alkalmazása. 

A gerinc sérüléseinek leggyakoribb fajtái, és a gerinc és az ízületek 
védelemének legfontosabb szempontjainak ismerete. 

A megelőzést szolgáló relaxációs gyakorlatok tudatos alkalmazása. A fittségi 

mérésekkel kapcsolatosan önfejlesztő célok megfogalmazása az egészség-edzettség 
érdekében. 

A rendszeres testmozgás pozitív hatásainak ismerete a káros 
szenvedélyek leküzdésében, az érzelem- és a feszültségszabályozásban. 



Reményhír Szakközépiskola, Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola 

OM:201689 

Pedagógiai Program, 2017 

 

307 

11. évfolyam (heti 2 óra*, összesen 64 óra) 
 
*Azon tanulók számára biztosított 2 óra, akik a mindennapos testnevelést az iskolában 

teljesítik. 

 

Tematikai 

egység/ 

Sportjátékok 

Óraker

et 

Fejlesztési cél 16 óra  

 A játékhoz szükséges technikai és taktikai tudás.  

 Komplex szabályismeret.  

Előzetes tudás A játékfolyamat szóbeli elemzése.  

 Fair és csapatelkötelezett játék melletti állásfoglalás.  

 Játéktapasztalat a társas kapcsolatok ápolásában.  

 A labdarúgásra/kézilabdára/röpladbára/kosárladbára vonatkozóan 

 (előzetesen 2 választottra):  

A tematikai 

egység 

Az önálló játékhoz szükséges technikai és taktikai tudás mennyiségi 

és 
minőségi növelése.  

nevelési-
fejlesztési Az egyéni fizikai adottságok és jellemvonások fejlesztése, a csapatok 

céljai eredményességéhez szükséges képességek, attitűdök erősítése. 
 

 Megküzdés a feszültségekkel.  

 Bármilyen képességű társ bevonása, megválasztása.  
 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Kapcsolódási 

pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG Természetismeret: 

Általános feladatok érzékszervek 

Az önszervezés gyakorlása működése; 

Tanári kontroll mellett önálló csapatalakítás, bemelegítés, 

gyakorlás fenntarthatóság, a 

és játékszervezés. Megbeszélések a gyakorlásokba építve, a 

támadás tárgyi és személyi 

és védekezés megszervezésére, a csapatösszeállításra és az környezet óvása. 

értékelésre vonatkozóan. Szituációk, feladatok, konfliktusok  

megoldása egyéni és/vagy társas döntéshozatallal, a sportszerűség, Társadalomismeret: 

tolerancia és empátia szem előtt tartásával. 

normák, 

normaszegés, 

A tevékenységekhez tartozó felszerelések, berendezések önálló következmények, 

használata, rendben tartása, megóvása. büntetés. 
Lényeges játékszabályok készség szintű alkalmazása – 

játékvezetési  

gyakorlat Kommunikáció 
A labdával vagy labda nélküli mozgások közben elkövethető, 

direkt magyar nyelv és 

vagy indirekt személyre irányuló szabálytalanságok elkerülését irodalom: 
elősegítő gyakorlatok, megerősítések, megbeszélések. Az 

elkövetett kommunikációs 

vétség önálló jelzése, annak elvárása. Az labdajáték-specifikus normák, 
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időhatárok betartásának gyakorlatai. Játékfolyamatok „belső” metakommunikáció, 

játékvezetéssel, megegyezéssel. önérvényesítés. 
A játékvezetés gyakorlása laza tanári vezetéssel, önállóan, a 

lényeges  

játékszabályok alkalmazásával, néhány játékvezetői nonverbális 

jel  

használatával is.  

Versenyhelyzetek  

A labdajátékok alap- és játékismereteinek alkalmazása  

mérkőzéseken.   
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Technikai elemek tökéletesítése, alkalmazása  
A technikákat alkalmazó játékok párban, csoportban a 

variációk önálló és kreatív felhasználásával.  
Taktikai továbbfejlesztés  
Az emberfogásos védekezés gyakorlása és önálló 

alkalmazása. Formációk begyakorlása két vagy több ember 

kapcsolatára támadásban és védekezésben. A speciális feladatok 

megoldása, büntetődobás utáni támadás és védekezés.  
Játék minden emberhátrányos, emberelőnyös és azonos 

létszámú taktikai szituációban. 
 
Kézilabdázás 

Technikai elemek tökéletesítése, alkalmazása  
Változatos variációk megoldása már megtanult technikákkal 

kisebb taktikai egységekbe ágyazottan.  
Taktikai továbbfejlesztés  
Gyors indítások gyakorlása, létszámbeli előnyből, illetve 

hátrányból való támadások. Játékszituációk ismétlése beállóval, 
lerohanás rendezetlen védelem ellen. Védekezés irányítása 

gyorsindítás esetén. Egy-két védekezési taktikai forma végrehajtása. 
 
Labdarúgás  
Technikai elemek tökéletesítése, alkalmazása  
A tanult elemek összetett variációkban alkalmazott 

megoldásai csökkenő hibaszázalékkal, labdakezelési cselekvés 

biztonsággal, eredményes befejezésekkel.  
Taktikai továbbfejlesztés  
A szoros és követő emberfogás gyakorlása kisebb és nagyobb 

egységekben. Védelmi rendszerek ismerete és gyakorlása. 

Csapatrészeken belüli koordinált együttműködés, és csapatrészek 

összjátékának megvalósítása a kötött játékfolyamatok és 

ötletjáték során. 
 
Röplabdázás 

Technikai elemek tökéletesítése, alkalmazása  
A labdaérintés biztonságának, a labda tudatos és pontos 

helyezésének gyakorlása, a hibaszázalék csökkentése, az élvezhető, 

folyamatos játék elérése érdekében.  
A feladás technikájának alkalmazása alkar-és 

kosárérintéssel egyaránt. 

„Röptenisz”, szabadon választott vagy megkötött érintésfajtával.  
Taktikai továbbfejlesztés  
Ütő és sáncoló játékosok melletti védekezés, sánc mögötti ütött 

vagy ejtett labdához való elhelyezkedés. A forgásszabály, az első és 

második sorra vonatkozó főbb megkötéseknek való megfelelés, a 

háló és a labda hibás érintése szabályai és a labdára, emberre 

vonatkozó területelhagyás értelmezése. 

 
Bonyolultabb – kooperatív, kreatív – testnevelési és 

sportjátékok. A sportjátékokra való előkészítésen túlmutató, 

stratégiai jellegű, az életszerepekre felkészítő és inklúzióra 
érzékenyítő játékok. 
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ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS  
A testnevelési és sportjátékok mozgásai, szabályrendszere 

egymásra épülésének megértése.  
A legfontosabb játékvezetői jelzések ismerete.  
A páros és társas kapcsolatokban konstruktív 

konfliktusmegoldás. Sportjáték-történeti ismeretek, érdekességek 
iránti érdeklődés, tájékozottság a témában. A sportjátékok 

kiemelkedő magyar bázisai, nemzetközi sikerei.  
Az alkotó, kooperatív mozgásos tevékenységek 

kezdeményezése, az ötletek kulturált megfogalmazása és 
megvalósítása.  

Kulcsfogalm

ak/ 
Játékrendszer, taktika, támadási rend, védelmi rend, önszerveződés, 
támadási stratégia, védekezési stratégia, megegyezésen alapuló játék, 

fogalmak sportágspecifikus bemelegítés.   
   

    

Tematikai 

egység/ 
Torna jellegű feladatok 

 

Óraker

et 

Fejlesztési 

cél 

  

7 óra    

  A javító kritika elfogadása és a mozdulatok kivitelezésének javítása. 

  Általában rendezett előadásmód.   

Előzetes 

tudás  

Célszerű gyakorlási és gyakorlásszervezési formációk, 

edzésszituációk. 
  Differenciált gyakorlatok közepes mozgásbiztonsággal. 

  Részleges önállósággal gyakorlás.   

  A koordináció, a cselekvésbiztonság, a zenéhez illeszkedés 

  továbbfejlesztése a torna jellegű sorozatok során a már ismert és új 

  elem-és motívumkapcsolatokkal is.   

  Az önállóság és kooperativitás növelése a mozgásrendszer 

  működtetésének minden területén: bemelegítésben, 

  képességfejlesztésben, gyakorlásban, versenyzésben, 

A tematikai 

egység versenyrendezésben.   

nevelési-

fejlesztési 

Az erősségek és gyengeségek figyelembevétele, egyéni célirányos céljai  

  fejlesztések.   

  A gyakorlás során az érthető és célirányos kommunikáció fejlesztése. 

  A bemutatások jó tartással, biztos kiállással történő esztétikus, 

  gördülékeny végrehajtásának elérése.   
   

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Kapcsolódási 

pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

Természetismeret: 

az 
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Gimnasztika   izomműködés. 

Rendgyakorlatok gyakorlása   

A korábbi évfolyamokon gyakoroltak alkalmazása az óraszervezés   

funkcióinak megfelelően.   

Szabadgyakorlati alapformájú gyakorlatok végzése   

Anaerob állóképesség-fejlesztő eljárások a gimnasztika 

eszközeivel.   

Összetett, komplex, fizikai képességeket fejlesztő gyakorlatok 

végzése   
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Az ízületi lazaság megtartása, fokozása gimnasztikai 

gyakorlatokkal.  

Stretching.  

Erőgyakorlatok a gyengeségek leküzdésére.  

Mászások, függeszkedések differenciált követelménnyel, az 

egyéni  

fejlődést követő rendszeres kontrollal.  

Torna, sporttorna  

Talajon és gerendán a korábbi követelményeken nehézségben  

túlmutatva, és/vagy egy másik szer mozgásanyagának tanulása,  

gyakorlása.  

Összefüggő gyakorlatsorok  

Gyakorlás során az egyéni optimum, önálló bővítés megjelenítése 

az  

elemkapcsolatokban, sorozatokban.  

Az esztétikus és harmonikus előadásmód igénye (feszítések, 

fejtartás,  

válltartás, spicc), mint minőségi elvárás megjelenik a hibajavítás,  

ismétlések során.  

Szertorna-gyakorlatok  

A 9–10. osztályban gyakoroltak ismétlése, gyakoroltatás során  

egységesen az alapformában és differenciáltan a variációkban, az  

elemek mennyiségének és nehézségi fokának továbbfejlesztése  

differenciáltan, egyénre szabottan történik.  

Bemelegítés a torna gyakorlásához, együttes bemelegítési 

modellel,  

majd önálló mozgássorral.  

Célszerű gyakorlási és gyakorlásszervezési formációk 

működtetése  

önállóan.  

A segítségadás technikái, felelős külső kontrollal – a tudatos  

hibajavítás beépítése a mindennapi gyakorlási szokásokba.  

Ritmikus gimnasztika–RG Kommunikáció 
Az esztétikus, szép és nőies mozgásokat, alakformálást, minőségi magyar nyelv és 
interpretálást segítő kondicionális és koordinációs 

képességfejlesztő irodalom: az 

eljárások megismerése, gyakorlása. esztétikum fogalma, 

Szabadgyakorlatok gyakorlása ritmus. 
A 9–10. osztályban gyakorolt, előkészítő tartásos és mozgásos  

elemek és fő mozgások alapformái ismétlése és új, összetett 

formák  

gyakorlása.  

Kötélgyakorlatok gyakorlása  

Lengetések: oldalt lengetés; elől lengetés; fent lengetés; „fűnyíró”; 

8-  

as figura.  

Kötéláthajtások: egy, illetve páros lábon szökdeléssel, előre és 

hátra  

kötélhajtással állóhelyben és haladással; futás mindkét láb alatt  



Reményhír Szakközépiskola, Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola 

OM:201689 

Pedagógiai Program, 2017 

 

313 

történő áthajtással; helyben futás a dzsoggoláshoz hasonló  

lábmunkával.  

8–10 elemből álló elemkapcsolat begyakorlása zenével – a zene  

ritmusának, dinamikájának megfelelve.  

Aerobik  

A gyakorlatanyag az 5–10. osztályban tanultakra épül.  

ISMERETEK–SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS  

Változtatási hajlandóság az egyéni hibás rutinokban.  
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A nemnek megfelelő mozgás dinamikájának és/vagy 

harmonikus esztétikájának átélése és tudatos felvállalása.  
A divat és a média testkultúrára ható kedvező és 

kedvezőtlen tényezőinek szétválasztása (értékfelismerés, 

önértékelés). 

A zenei és az esztétikai kivitelezésre vonatkozó ismeretek.  
A tornasport sporttörténeti érdekességei („lovas nemzet vagyunk”). 

Kulcsfogalm

ak/ Aktív és passzív nyújtás, dinamikus egyensúly, társas talajtorna, divatos 

fogalmak mozgásrendszer.   

Tematikai 

egység/ 
Atlétikai jellegű 

feladatok 
 

Órake

ret 

Fejlesztési 

cél 

  

8 óra    

  Térdelő-, álló-és repülőrajt.   

  Iramszakasz, egyéni irambeosztás.   

  Közepes hibaszázalék váltózónában botátadás tekintetében. 

Előzetes 

tudás  Egyéni nekifutások kialakítása, kimérése.   

  A tanuló saját eredményeihez mérten javuló futó-, ugró-, 

  dobóteljesítmény.   

  Több atlétikai versenyszám felsorolása.   

  

Differenciáló feladatok elfogadása, 

végzése.   

A tematikai 

egység 

Motiváló eljárások az egyéni eredmény, edzésteljesítmény javítására. 

A mérhető teljesítményeken alapuló objektív ellenőrzés előnyeinek 
nevelési-

fejlesztési megtapasztalása, megértése.   
céljai  A folyamatos és visszatérő gyakorlás szerepének, jelentőségének, 

  

  hatásának tudatosítása.   

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Kapcsolódási 

pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

Természetismeret: 

az 

Futások   ember mozgása, 

Rövidtáv   izomműködés. 

Eredményorientált együttműködés váltófutásban. Váltók 

alakítása,   

versengések.     

Középtáv, folyamatos futás   

Jártasság az adott távhoz szükséges versenytempó és 

irambeosztás   

megválasztásában. Állóképesség-fejlesztő módszerek rendszeres   

alkalmazása és teljesítményének nyomon követése. A 

pulzusszám   

folyamatos ellenőrzése melletti edzés.   

 
Ugrások  
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Választás a magasugró technikák közül. 57 lépéses 

egyénileg kialakított nekifutással, a testi adottságok alapján 

differenciált elvárások szerinti versenyszerű végrehajtás. 

 

Dobások 

Az egy- és kétkezes vetések technikái.  
Célba és távolságra dobások hajító, lökő és vető mozdulattal. 
A különböző dobásformákkal a törzsizom sokoldalú erősítése. 

 

ISMERETEK–SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS  
A középtávok állórajtra vonatkozó szabályainak, a köríven futás 
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szabályszerűségeinek ismerete.  
A savasodás jellegzetes hatásai és annak 

teljesítőképességre gyakorolt hatásának ismerete.  
Az iram és tempó megválasztása szempontjainak 

ismerete. A nekifutás módosítása szükségszerűségének 

ismerete.  
Információk a mozgatórendszer megterhelését, károsodását 

okozó edzésekről.  
Az olimpiákon szereplő atlétikai versenyszámok ismerete. 

Egy-egy magyar olimpiai futó-, ugró- és dobóeredmény ismerete. 
 

Kulcsfogalmak/ Egyéni edzés, objektív mérés, savasodás, fájdalomtűrés, diszkoszvetés, 
fogalmak kalapácsvetés, olimpiai eszme, olimpikon, olimpiász. 

 

 

Tematikai 

egység/ 

Alternatív és szabadidős mozgásrendszerek 

Óraker

et 

Fejlesztési cél 13 óra  

 

Az új sportági technikák elfogadható, cselekvésbiztonságú 

végrehajtása. 

Előzetes tudás 

Az adott alternatív sportmozgáshoz szükséges edzés és 

balesetvédelmi 

alapfogalmak ismerete, és azok alkalmazása a 

gyakorlatban. 

 

  

 A baleseti kockázatok mérlegelése.  

 

A rekreációval gazdagított életvitelhez szükséges sportági, 

egészségtani 

 ismeretek megőrzése.  

A tematikai 

egység 

Az önállóan kezdeményezett társas vagy csoportos sportolás 

szervezési 
és lebonyolítási ismeretei.  

nevelési-
fejlesztési 

A felnőtt kor sportos életviteléhez újabb mozgásformák, sportágak 
céljai 

megismerése, családi és csoportos öntevékeny sportoláshoz 

szükséges  

 mozgásműveltségbeli ismeretek megszerzése.  

 

Sportolás egyszerű eszközökkel, ismert tárgyi 

környezetben.  
 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Kapcsolódási 

pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG Természetismeret: 

A helyi tárgyi feltételek függvényében legalább egy választott 

szervrendszer, 

élettan, 

sportági mozgásrendszer mozgásainak tanítása-tanulása a helyi fertőzés; térképek, 

igényeket és lehetőségeket figyelembe véve. tájékozódás. 

A szabadtéri és élethossziglan űzhető mozgásformák (úszás, 
túrázás)  

hangsúlyának megerősítése. Edzés az adottságok kihasználásával, 

pl.  
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tó körüli futás, rönkhordás, favágás stb.  

Újszerű mozgásfeladatok egyéb kihívásainak való megfelelés, pl. 

a  

közlekedésbiztonság és a kerékpározás kultúráját szem előtt 

tartva.  

Sportolás közben a zöldfelület megóvása, az épületek megóvása, 

a  

fenntarthatóság szem előtt tartása, az energia, a vízhasználat, a  

dohányzás elleni küzdelem és a hulladékgyűjtés, újrahasznosítás  

területén.  

A családi, baráti, munkahelyi csoportos és öntevékeny sportolásra  

való felkészítés, az önszerveződéshez szükséges ismeretek,  

jártasságok megszerzése.  

Egyszerű (akár saját készítésű) eszközökkel szerény térigényű  

mozgásformák elsajátítása (ugrókötelezés, asztalitenisz, 

lengőteke,  

, tollaslabda, minitrambulin, falmászás stb.).  
 
Tájfutás  
A térkép. A térképi ábrázolás. Útvonaltervezés a várostérképen. 

Túra a városban – csoportokban. Túra jelzett turistautakon. A 
térkép követése tanári irányítással.  

Az iránytű és a tájoló. A tájolás. Távolságmérések a térképen. 

Távolságmérési gyakorlatok. Városi túra tervezése és önálló feladat 

megoldása. Turista- és tájfutótérképek jelrendszere. Túra tervezése: 

menetrend, távolságmérések, menetidő-megállapítás stb. 

Tájékozódás a terepen (gyakorlatok az iskola környékén) 

Terepgyakorlatok – vezetővonal-követés gyakorlása tájfutó 

térképpel közösen, majd kisebb csoportokban, futással. 

 

VAGY 

 
Asztalitenisz (folyosón és szabadban felállított 

asztalon is gyakorolható)  
Technikai elemek: alapállás; ütőtartás; lábmunka; tenyeres 

hosszú adogatás; tenyeres kontraütés; fonák hosszú adogatás; 
fonák kontraütés; fonák droppütés; tenyeres droppütés; fonák 

nyesett adogatás; tenyeres nyesett adogatás; alapszervák. 

 
ISMERETEK – SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

Szabályismeret és baleset-megelőzési információk  
A helyes öltözködés és folyadékfogyasztás a szabadtéren és 

teremben végzett sportolás során. Védelem a kullancsok ellen.  
A környezettudatos magatartás ismérvei, a testmozgások 

során az egyénnek önmagával, társaival és a természettel való 
harmonikus kapcsolata.  

Kulcsfogalma

k/ 
Rekreáció, edzettség, fittség, jó közérzet, kullancscsípés, fertőzés, 
teljesítőképesség, újrahasznosítás, példamutatás; környezettudatos 

fogalmak természet- és építettkörnyezet-használat. 
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Tematikai 

egység/ 
Önvédelem és küzdősportok 

 
Órake

ret 

Fejlesztési cél 
 
7 óra   

 Szabálykövetés az önvédelmi és küzdőgyakorlatokban.  

 A biztonsági követelmények betartása.  

Előzetes tudás 

Több támadási és védekezési megoldás, kombináció 

ismerete.  

Eredményes és magabiztos önvédelem, szabadulás a szorításból,  

 fogásból, fojtásból.  

 Az indulatok, agresszív magatartásformák elutasítása.  

 Az akaraterő, a kitartás, a küzdőképesség, az önbizalom, önfegyelem 

A tematikai 

egység 

fejlesztése, a félelem leküzdése és a sportszerűség (fair 

play)  
szemléletének kiteljesítése. Küzdő típusú játékok tudatos 

alkalmazása a 
nevelési-

fejlesztési személyiségfejlesztésben, különös tekintettel az önuralomra, az 
céljai önvédelemre, a társak tiszteletére és a szabályok elfogadására. A 
 

 közösségben előforduló veszélyhelyzetek felismerése és kezelése. 
 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Kapcsolódási 

pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG Társadalomismeret: 

A küzdéseket előkészítő és rávezető gyakorlatok, játékok. történelmi hősök, 

 

távol-keleti 

kultúrák. 

Önvédelem – női önvédelem.  

A közelharc alapelveinek alkalmazása a gyakorlatban. Osztályközösség- 

A már ismert technikai gyakorlatok gyakorlása nagy elemszámú építés: 

ismétléssel, automatizáció. konfliktuskezelés. 

Lányok esetében a dzsúdó tartalom a 11. osztályban csökkenthető.  

Az óraszám 30%-a átcsoportosítható torna jellegű, ritmusos és 

zenés  

mozgásokra, prevencióra, alternatív mozgásokra.  

Dzsúdó sportági készségfejlesztés:  

A 9–10. osztályban tanult technikák és taktikák továbbfejlesztése.  

Az egyensúlyt stabilizáló és azt kibillentő gyakorlatok.  

Támadáselhárítási módszerek.  

Tanult dobásokkal történő állásküzdelem.  

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS  

Saját maga megvédésének ismerete, a közelharc alapelveinek  

ismerete.  

Az érzelem- és feszültségszabályozás, az agresszió leküzdése a  

küzdőjellegű sporttevékenységek révén.  

A sportszerű küzdések elismerése.  

A megegyezésre készenlét, a szabályok időleges, társ által  

megerősített felfüggesztésének, módosításának érthető és  
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elfogadható 

kommunikációja.  
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Kulcsfogalmak/ Közelharc, viszonylagos erőkifejtés, fokozatosan növekvő erőkifejtés, 

fogalmak sérülésmentes küzdelem, agresszió, önuralom, sportszerű harc. 
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Tematikai 

egység/ 
Egészségkultúra és prevenció 

Óraker

et 

Fejlesztési cél 

 
13 

óra   

 Bemelegítési modell használata.   

 

A helyes testtartás jellemzőinek és néhány jellemző 

deformitás  

 kockázatának megfogalmazása.   

Előzetes tudás 
Néhány tartásjavító gyakorlat ismerete.   

A relaxációs gyakorlatokban aktív és kulturált részvétel.   
   

 A fittségi paraméterek ismerete.   

 

A testmozgás szerepének ismerete a káros szenvedélyek 

elleni  

 küzdelemben, az életszerepekre történő felkészülésben.   

 

Az egészséges életvitel megvalósításához tartozó tudás 

megalapozottá 

 tétele.   

 Az életkornak és testalkatnak megfelelő prevenciós és rekreációs 

A tematikai 

egység 

mozgásos tevékenységek önálló működtetéséhez 

szükséges   

nevelési-

fejlesztési 

kompetenciák továbbfejlesztése. A stressz kezelése. Növekvő 
jártasság a 

céljai mérések és az adatokra épülő önfejlesztés terén.   

 A gerinc sérüléseinek leggyakoribb fajtái, és a gerinc és az ízületek 

 védeleme legfontosabb szempontjainak ismerete.   

 
Az edzésre, munkára kész fizikai és mentális állapot értékként 

kezelése. 
 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Kapcsolódási 

pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG Természetismeret: 

Bemelegítés Az idegrendszer, a 

Általános és sportágspecifikus bemelegítő mozgásanyag keringési rendszer, 

megvalósítása. szív- és érrendszeri 

A labdajátékhoz, tornához, futáshoz, ugráshoz, dobáshoz, 

küzdéshez betegségek, 

kapcsolódó bemelegítések általános és speciális jellemzőinek, energiatermelés. 

mozgásainak elkülönítése szóban és gyakorlatban egyaránt. Emésztőrendszer, 

 helyes táplálkozás. 

Edzés, terhelés  

A megfelelő hatékonyságú edzés ismétlése: jól szervezettség, a  

felesleges állásidők kiküszöbölése, szükséges mozgásterjedelem 

(idő,  

ismétlésszám), szükséges intenzitás (sebesség, gyakorlatsűrűség,  

megfelelő ellenállás), terhelés-pihenés egyensúlya.  

Főbb témák:  

A képességfejlesztés tervezése és megvalósítása a gyakorlatban  

egyénileg, párban, csoportban eszközök nélkül és különböző  

eszközök segítségével.  

Önálló mozgásprogram-tervezés, a tervek bemutatása, próbája.  
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A képességfejlesztő eljárások bemutatása: intervallumos, 

ismétléses,  

tartós és ellenőrző módszerekkel edzésfolyamatok végzése.  

Konkrét sportági tevékenységre és mozgásanyagra fejlesztett  

kondicionális és koordinációs képességfejlesztés köredzéssel.  

Motoros tesztek lebonyolítása – előírás szerint.  

Az egészséges test és lélek megóvása  

A szakmaspecifikus és egyéb ártalmak elleni védekezésre való  

felkészítés. A biomechanikailag helyes testtartás és az egészséges  

lábboltozat kialakításának és fenntartásának, a helyes légzésnek a  
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gyakorlatai, az ülőmunka és a zárt tér ellensúlyozására 

szolgáló tevékenységek, a sportolás kedvező hatása a 

szenvedélyek megelőzésében.  
A stresszoldás gyakorlatai, relaxációs technikák.  
A relaxációs módszerek tudatos alkalmazása, az élet 

stresszhelyzeteivel való megküzdésre történő felkészülés.  
A test-lelki harmónia fejlesztésének egyéb, alternatív 

megközelítése (pl. jóga) a helyi lehetőségek és programok szerint, 

választhatóan. 

 
ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS  
A sportágak gyakorlásához megfelelően illeszkedő 

bemelegítő eljárások ismerete.  
A terhelésfokozás paramétereinek ismerete. A terhelésen, 

méréseken, önkontrollon alapuló teljesítményfejlesztés ismérvei.  
Az edzéshatáshoz szükséges ingerek nagysága és 

gyakorisága, a pihenőidő jelentősége.  
Az alvás és ébrenlét megfelelő arányai, a sport szerepe az 

egészséges, nyugodt alvásban. Helyes táplálkozás a sportolás során 
és általában. A sérült gerinc esetén az elsősegély ellátása és/vagy a 

sérülttel való helyes bánásmód ismerete.  
A stresszes állapot elleni tudatos védekezés ismerete.  
Öröm a másik ember teljesítménye miatt, pozitív 

megerősítés. Felelősségvállalás a társak egészséges életmódja 

iránt. 
 

Kulcsfogalmak/ Sportágspecifikus bemelegítés, terhelés-pihenés egyensúlya, ingernagyság, 
fogalmak ingergyakoriság, gerinckímélet, relaxáció. 
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A fejlesztés várt eredményei a 11. évfolyam végén: 

 

 Sportjátékok
A labdarúgásra/kézilabdára/röpladbára/kosárladbára vonatkozóan 

(előzetesen 2 választottra): 
Önállóság és önszervezés a bemelegítésben, a gyakorlásban, az edzésben 

és a játékban. 
Az adott labdajáték főbb versenykörülményeinek ismerete.  
Ötletjáték és tudatosan alkalmazott támadási formáció, együttműködés a 

védekezés szervezésében.  
A csapat taktikai tervének, teljesítményének érthető és (ön)kritikus 

megfogalmazása. Más személy más szintű játéktudásának elfogadása.  
A közösségi egyezségek és szabályok betartása. 

 

 Torna jellegű feladatok
Összefüggő gimnasztikai elemkapcsolatok gyakorlása, rendezett testtartással 

történő bemutatása. 
A tornasporthoz kapcsolódó testi képességek fejlesztése lehetőségeinek 

ismerete. Az adott helyzethez és lehetőségekhez mérten segítségnyújtás, és a 
társak bevonásának szándéka. 

A társak iránti felelősség megértése és elfogadása, a felelőtlenség 

súlyos következményeinek ismerete és a helyes következtetések 
levonása. Hibajavítás és annak érthető kommunikációja. 

Az izmok és ízületek mozgáshatárát bővítő aktív és passzív eljárások ismerete. 



 Atlétika jellegű feladatok
A futások, ugrások és dobások mozgástapasztalatainak felhasználása 

más mozgásrendszerekben. 
Az erő, a gyorsaság és különösen az állóképesség fejlesztésével kapcsolatos 

tudás összefoglalása. 
Az alapvető atlétikai versenyszabályok ismerete. 

Bemelegítés az atlétikai mozgásokhoz illeszkedően. 

Olimpiatörténeti ismeretek, ismeretek a magyar atléták sikereiről. 



 Alternatív és szabadidős mozgásrendszerek
Az adott csoport igényeihez és a lehetőségekhez igazítottan a 

kiválasztott sportmozgások végzése elfogadható cselekvésbiztonsággal. 
Uralom a test felett a sebesség, gyorsulás, tempóváltás, gurulás, csúszás, 

gördülés esetén. 
Feladatok önálló megoldása alternatív sporteszközökkel. 
Az adott alternatív sportmozgáshoz szükséges edzés és balesetvédelmi 

alapfogalmak ismerete. 
Az ismeretek alkalmazása az új sporttevékenységek során. 



 Önvédelem és küzdősportok
A szabályok és rituálék betartása. 
Önfegyelem, az indulatok, a durvaságok és az agresszivitás kezelése. 
Néhány támadási és védekezési megoldás, kombináció ismerete az 

önvédelemben, az álló- és a földharcban. 
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Szükség esetén tanács, információ, támogatás, segítség kérésére alkalmas, 

érthető kommunikáció. 

 

 Egészségkultúra és prevenció
A bemelegítés szükségessége, megvalósítása élettani tényezőinek ismerete. 

Méréseken is alapuló edzésmódszerek ismerete, amelyekkel megteremthető, 
fenntartható az egészség, a munkavégzéshez szükséges fizikai és mentális állapot, a 

tipikus életszerepek ellátása. 
Relaxációs gyakorlatkészlettel tudatos védekezés a stresszes állapot ellen. 
A testtartásért felelős izmok erősítését és nyújtását szolgáló gyakorlatok ismerete. 

A gerinckímélet alkalmazása a sportmozgásokban, kerti és házimunkákban, az 
esetleges sérüléses szituációk megfelelő kezelése. 

Az önkéntesség értéke, jelentősége, formái ismerete. 
Sporttörténeti és versenysportbeli elemi tájékozottság a hazai és 

nemzetközi élmezőnyről. 
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Osztályközösségépítő program (OKÉ) 

 

A hároméves szakközépiskolai közismereti program számára készített Osztályközösség-

építő (Egyéni és közösségfejlesztési program szakközépiskolai tanulók számára) címet viselő 

program célja az, hogy segítsen az iskoláknak (és a pedagógusoknak) abban, hogy elősegítsék 

és felgyorsítsák a kilencedik évfolyamra beiratkozott, számos iskolából érkező, sok esetben 

alulszocializált, motiválatlan, ismerethiányokkal küszködő tanulók (osztály)közösségének 

kialakulását az iskolai előrehaladás és a tanulás sikeressége érdekében. A tananyag elvégzése 

lehetővé teszi, hogy az osztályfőnök a tanulók sokszor csak formális (az adminisztráció 

szempontjából ugyan nem nélkülözhető) megismerése helyett magukról a tanulókról és a 

tanulóktól kaphassanak komplexebb információkat, amelyek elősegíthetik az idő előtti 

iskolaelhagyás, a tanulási kudarcok magas arányának a csökkenését. 

A cél alapvetően az, hogy az osztályba járó tanulók idővel valódi közösséget 

alkossanak, mert ennek a kialakulása/kialakítása nagymértékben hozzájárulhat ahhoz, hogy a 

tanulók iskolával és tanulással kapcsolatos kedvezőtlen attitűdjei megváltozzanak. Az órákon 

a legfontosabb cél a tanulók minél nagyobb arányú bevonása az osztály munkájába, és ezen 

belül a tanulói aktivitás erősítése, amely az egyik legfontosabb eszköz lehet a tanulási 

kudarcok leküzdésében. 

Minden évfolyamra kiterjedően a legfontosabb a tanulói személyiség komplex 

fejlesztése, amelynek középpontjában az iskola, a tanulás, a közösség elfogadása áll. A 

célkitűzések az alábbi táblázatban vannak megfogalmazva: 

 
 

Az Osztályközösség-építés (OKÉ) 

programban fejlesztendő kompetenciák 

A NAT fejlesztési területeinek, 

nevelési céljainak elemei 

A) Kommunikációs kompetenciák  

A kommunikációs készség fejlesztése, 

amely olyan társadalmi érintkezési forma, 

amely nélkülözhetetlen az iskolai és az 

osztályközösség életében való aktív 

részvételhez. A fejlesztés hátterében az a 

törekvés húzódhat meg, hogy a tanuló a 

közösség tagjaival pozitív és eredményes 

interakciókat folytasson, amely 

csökkentheti és tompíthatja az iskolai 

konfliktusok számát, az agresszivitás 

mértékét.  

Médiatudatosságra nevelés. 

Nemzeti és európai azonosságtudat – 

egyetemes kultúra. 

 

 

Beszédkészség, szóbeli szövegek 

megértése, alkotása 
 

Beszédkészség, szóbeli szövegek 

megértése, értelmezése és alkotása. 

Ennek a területnek a fejlesztése 

kiemelkedően fontos, hiszen közismert, 

hogy a tanulók egy része az általános 

iskolai tanulmányok befejezését követően 

Médiatudatosságra nevelés. 

Nemzeti és európai azonosságtudat – 

egyetemes kultúra. 



Reményhír Szakközépiskola, Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola 

OM:201689 

Pedagógiai Program, 2017 

 

327 

sem rendelkezik az ún. kapunyitogató 

kompetenciákkal, azaz nem tud írni és 

olvasni megfelelő módon, így 

gyakorlatilag funkcionális analfabétának 

tekinthető. A megfelelő szintű 

beszéd(készség) hiánya lehetetlenné teszi 

a tanuló részvételét az osztályban történő, 

tanórákhoz kötött interakciós 

folyamatokban. Ennek a területnek egy 

másik komponense az olvasás, az írott 

szövegek megértése, és esetenként írott 

szövegek létrehozása, a szövegalkotás is. 

Az egyéni szintű fejlesztési programok 

tervezésének alapját éppen ezen 

kompetenciák hiányának regisztrálása 

képezi. A szaktárgyi szintű fejlesztési 

tervek számára e program 

kulcsfontosságú információkat nyújthat. 

B) Szociális kompetenciák  

A szociális kompetenciák fejlesztése 

egyrészt a tanuló közösségben elfoglalt 

helyéről, az ott betöltött szerepéről szól, 

arról, hogy a program mit tehet a tanulói 

ön- és énkép pozitív irányú 

fejlesztésében. A fejlesztés két irányban 

indulhat, egyrészt erősítheti a tanulónak 

önmagáról mint tanulóról alkotott 

önképét, ezen keresztül befolyásolhatja az 

iskolai (és az iskolán kívüli) tanulásról 

vallott elképzeléseit; másrészt 

módosíthatja a tanuló a közösségi 

emberről mint a közösség aktív tagjáról 

vallott nézeteit, elképzeléseit is. 

Erkölcsi nevelés, szolidaritás. 

Testi és lelki egészség. 

Aktív állampolgárságra, demokráciára, 

honvédelemre nevelés. 

Fenntarthatóságra – 

környezettudatosságra nevelés. 

Önismeret, társas kapcsolati kultúra. 

A hátránnyal élők segítése, az 

önkéntesség elvének elfogadása. 

 

C) Tanulással összefüggő 

kompetenciák 

 

A tanulással kapcsolatos kompetenciák 

részben a konkrét iskolai tanuláshoz 

kapcsolható és ott nélkülözhetetlen tényezők 

fejlesztésére helyezik a hangsúlyt (pl. a 

tanuláshoz szükséges források keresése és 

használata /könyvtár, internet), illetve 

különféle tanulási módszerek elsajátítására. 

Ezen a területen a különféle 

műveltségterületek szoros együttműködését 

kell megvalósítani. Másrészt fontos annak a 

felismertetése is, hogy a folyamatos tanulás 

a modern világban az egyik legfontosabb és 

nem megkerülhető társadalmi integrációs 

tényező, amelynek elmaradása 

A tanulás tanítása. 

Önismeret, társas kapcsolati kultúra. 



Reményhír Szakközépiskola, Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola 

OM:201689 

Pedagógiai Program, 2017 

 

328 

dezintegrálódást, elszegényedést, 

kirekesztettséget eredményezhet. 

D) Alapvető életpálya- és 

karrierépítési, valamint a 

munkavégzéshez kapcsolható 

kompetenciák 

 

Az életpálya- és karrierépítéshez 

szükséges kompetenciák fejlesztése 

elsősorban az iskolai éveket követő időszak 

folyamatainak megértését és azok tervezését 

segítheti elő (munka és magánélet, 

döntéshozatal az életút meghatározó 

pontjain stb.). Ennek első állomását azonban 

a jelen képezi, azok az iskolai évek, ahol a 

tanulók a választott szakma alapjait 

elsajátíthatják. Ennél az elemnél különösen 

fontos a közismereti és szakmai tárgyakat 

tanítók együttműködése, mert nem kerülhető 

meg a fejlesztés során az, hogy a tanulók 

már az iskolai évek alatt a munkavégzéshez 

szükséges kompetenciákkal is 

megismerkedjenek. Ehhez – mint az eltérő 

területeken zajló „diákmunkához” – nyújthat 

jelentős támogatást a köz- és szakismereti, 

valamint a szakmatanuláshoz kapcsolódó 

gyakorlati tantárgyak együttese. 

Pályaorientáció, munkára nevelés. 

Gazdasági nevelés. 

Családi életre nevelés. 

Önismeret, társas kapcsolati kultúra. 

Fenntarthatóságra – 

környezettudatosságra nevelés. 

 

 

Az egyes kompetenciaterületek fejlesztése a tantárgyak és a tananyag sajátos 

elrendezése következtében minden évfolyamon elvégzendő feladat. Ennek indoklásához az 

alábbi ábra bemutatja, hogy a közismereti program tartalmi elemei hogyan kapcsolódnak össze 

a szakközépiskolai programban: 

 

Természetismeret

Társadalomismeret

Irodalom-nyelv/tan/ 
kommunikáció – művészetek  

(Koma)

Idegen nyelv
Matematika

Osztályfőnöki

Program (OKÉ)

6

 
 

Az ábra egyrészt az osztályfőnöki programelem integráló szerepét hangsúlyozza, 

másrészt pedig a hozzá kapcsolódó komplex tantárgyak rendszerét mutatja be. Ez utóbbiak 

esetében a komplexitást a hagyományos tantárgyak tartalmi elemeinek integrációja jelenti, 

amely biztosítja, hogy az alacsony óraszám mellett is a legfontosabb, a korszerű általános 

műveltség szempontjából nélkülözhetetlen tartalmak megjelenhessenek a programban.  
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9. évfolyam: 1 óra/hét, összesen 36 óra 

 

A 9. évfolyamon a fejlesztés hangsúlyai a tanulással és az iskolával kapcsolatos 

motivációs bázis erősítésére, az iskolai és osztályközösségben történő beilleszkedés 

segítésére, a tanuláshoz szükséges kulcskompetenciák megerősítésére (írás, olvasás, 

számolás, szövegértés) irányulnak. 

 
    

Tematikai 
egység/ 

Én és az iskola 
 

Órakere
t 

Fejlesztési cél 
 

8 óra   

Előzetes tudás 
Az általános iskolai tudás felhasználható elemei (írás, olvasás, 

számolás, szövegértés).   
   

 
Az előzetes tudás (kompetenciák) 

felmérése.   

 A tanulás és az iskola fontosságának tisztázása az egyéni életút 

A komplex 
szempontjából.   

Az iskolának mint a tudás egyik hordozójának elfogadtatása. 
műveltség- 

Az önismeret fejlesztése. 
  

területhez 
  

A tanuló helyének feltérképezése a családban, az iskolában és 

egyéb 
kapcsolható 

közösségekben. 
  

fejlesztési   

Az „énismeret” forrásainak és az „énképet” alakító tényezők 
feladatok szerepének erősítése.   
   

 A tanulás tanulása: alapvető tanulási technikák megismertetése, 

 gyakoroltatása és/vagy fejlesztése.   

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Kapcsolódási 

pontok 
A felmérő feladatlap szöveges és nem szövegalapú (ábra, 

grafikon Kommunikáció – 
stb.) feladatainak megoldása. magyar nyelv és 

Eligazodás a különféle típusú szövegekben, törekvés az értő 

irodalom: 

szövegértés. 

olvasásra, az olvasottak, látottak értelmezésének kísérlete. 

Matematika: Az iskola társadalmi és kulturális szerepének fontosságának 

felismerése.  grafikonok 

A tanulással kapcsolatos technikák és módszerek fontosságának értelmezése. 

felismerése a tanulás hatékonysága és eredményessége 

érdekében.   

Az önmagáról alkotott kép (tanulói önkép) és az önmagáról   

közvetített kép közötti különbség jelentőségének tudatosulása.   

Alapvető tanulási technikák megismerése, gyakorlása.   

Kulcsfogalmak/ Egyén, közösség, társadalom, iskola, tanulási technika. 

fogalmak 
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Tematikai 
egység/ Család és iskola – fiúk és lányok/nők és férfiak az  

Óraker
et 

Fejlesztési cél iskolában és a társadalomban  12 óra 

Előzetes tudás Általános iskolai tanulmányok és egyéni (tanulási) tapasztalatok 
 felhasználható elemei.  

 A családi hagyományok ereje és szerepének feltárása.  

 

A történelmi/társadalmi és családi példák hatásai 

egyének és  

 közösségek életére.  

A komplex 

Közösségek kapcsolati háló(zata)inak megismerése.  

Egyéni és csoportos konfliktusok okainak feltárása.  

műveltség- 

Válságkezelő stratégiák megismerése és lehetséges hatásaik 

felmérése. 

területhez Az ünnepek szerepének és jelentőségének bemutatása a család és a 

kapcsolható társadalom életében.  

fejlesztési Költségvetés-tervezés – családi szinten; a „fontos” és nem „fontos” 

feladatok dolgok megkülönböztetése.  

 A tudatos vásárlói attitűd megalapozása.  

 Reklámkezelési stratégiák megismerése, kritikus gondolkodás 

 erősítése.  

 

A munka világára vonatkozó alapfogalmak 

megismertetése.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Kapcsolódási 

pontok 

A családi hagyományok szerepének és fontosságának 

felismerése, a Társadalomismeret: 

család múltjának és az ott keletkezett értékeknek az ismerete. 

egyének és 

közösségek 

A fontosabb ünnepek tartalmi elemeinek ismerete a család és a szerepe a 

társadalom szempontjából. történelemben. 

A történelmi példaképek mintaadó szerepének felismerése az 

egyén 

Kommunikáció – és a társadalom szempontjából konkrét példák alapján. 
Az egyéni és közösségi kapcsolatok szintjeinek és típusainak magyar nyelv és 

ismerete.  irodalom: 

Az alapvető konfliktuskezelő technikák megismerése. konfliktusok 

A családi szintű pénzügyi tervezés alapjainak ismerete és a 

tudatos ábrázolása az 

vásárlói szemlélet elsajátítása – mi fontos és mi nem? irodalmi/művészeti 

Foglalkoztatottak és munkanélküliek; munkajövedelmek és a alkotásokban. 

segélyek világa – alapvető ismeretek elsajátítása,  

információkeresé

s.   

Kulcsfogalmak

/ Hagyomány, példakép, konfliktus, nemzeti ünnep, családi 

fogal

mak gazdálkodás, foglalkoztatás, foglalkoztathatóság, munkanélküliség. 
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Tematikai 
egység/ A környezetünk, amelyben élünk és az együttélés 

Óraker
et 

Fejlesztési cél szabályai 10 óra 

Előzetes tudás Általános iskolai tanulmányok és egyéni (tanulási) tapasztalatok 
 hasznosítása  

A komplex 

Az életünket szabályozó, mindennapi dokumentumok megismerése, 

tájékozódás, eligazodás.  

műveltség- 

A testmozgás és a táplálkozás szerepének megismerése életünkben, 

az 

területhez egészséges életmód iránti igény felkeltése.  

kapcsolható Időtervezés és időfelhasználás: az iskolával kapcsolatos tanulói 

fejlesztési munkaterhek figyelembe vétele.  

feladatok 

Írott és íratlan szabályok megismerése, igény felkeltése a 

betartásukra, 

 hasznuk, értelmük belátása.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Kapcsolódási 

pontok 

Eligazodás a mindennapokban történő tájékozódáshoz Kommunikáció – 

nélkülözhetetlen dokumentumokban – értelmezés, 

megkeresésük, magyar nyelv és 

használatuk gyakorlása (menetrendek, használati utasítások stb.). 

irodalom: irodalmi 

és 

Az egészséges életmód, egészségmegőrzés fontosságának 

belátása, 

hétköznapi 

szövegek 

lehetséges módszerek, tényezők gyűjtése (környezet, táplálkozás, értelmezése. 

mozgás stb. 

szerepe).   

Iskola és szabadidő – időterv készítése. 

Társadalomismeret: 
A társadalmi/közösségi együttélést szabályozó írott (és íratlan) 

törvény és jog 

szerepe 
szabályozók (törvények, normák, erkölcsi alapvetések) ismerete, 

a történelemben. 
törekvés a betartásukra a közös munka során.  

Kulcsfogalmak

/  

Környezet, életmód, életvitel, szabadidő; munkaidő, törvény, 

norma, 

fogal

mak  erkölcs.  
 

 
    

Tematikai 
egység/ Projektek  

Óraker
et 

Fejlesztési cél A tanulók éves teljesítményének a mérése 6 óra 

Előzetes tudás Általános iskolai tanulmányok és egyéni (tanulási) tapasztalatok 
A komplex 

Projektek készítése, az ehhez szükséges képességek, kompetenciák. 
műveltség- 

fejlesztése (pl. kommunikációs, szociális 

kompetenciák). 

 

területhez 
 

A tanulók teljesítményének a mérése. 
  

kapcsolható   
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fejlesztési    

feladatok    

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Kapcsolódási 

pontok 

Részvétel a projekt tervezésében, lebonyolításában és Minden  

értékelésében; a projektmódszer megismerése. műveltségterület: a 

Szabad sáv: a választott tartalomnak és formának megfelelően. 

projekthez 

kapcsolható 

Részvétel a „tudáspróbán”. tartalmi elemek. 

Kulcsfogalmak/ 

Projekt, tervezés, külső és belső értékelés. 

  

fogalm

ak   

 

A fejlesztés várt eredményei a 9. évfolyam végén: 
 
 A tanulók harmonikus beilleszkedése az iskola- és az osztályközösségbe.

 Aktív részvétel az osztályközösséget érintő programokban és feladatokban.

 Aktív részvétel a személyes fejlesztésre irányuló köz- és szakismereti programokban.

 Bekapcsolódás és aktív részvétel a tanulói értékelésekben.
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10. évfolyam: 1 óra/hét, összesen 36 óra 

 

A tantárgy célja a 10. évfolyamon, hogy erősítse a további tanulás fontosságát, azt a 

belátást, hogy az eredményes iskolai előrehaladás, a tanulás sikeressége nélkülözhetetlen a 

szakmatanulás és a szakképzettség megszerzése szempontjából. Emellett azok a területek 

kapnak nagyobb hangsúlyt, amelyek az osztályközösségen túlnyúló szakmai-emberi és 

társadalmi-kulturális kapcsolatok kialakítására, ápolására, fenntartására irányulnak.  
Ebben a tanévben a fejlesztés hangsúlyai  
— az iskolai és az iskolán kívüli (folyamatos) tanulás erősítésére, 

— az iskolai és osztályközösségben túli szakmai, közösségi és egyéni kapcsolatok 

további fejlesztésére, a munkaerő-piaci és társadalmi integrációhoz szükséges 

szociális kompetenciák erősítésére tevődnek. 
 
    

Tematikai 
egység/ 

A közösségek belső 
világa(i)  

Óraker
et 

Fejlesztési cél   16 óra 

Előzetes tudás A 9. évfolyam tematikai egységeiben tanultak, tapasztaltak. 

A komplex Az iskola hagyományainak 

megismertetése. 

  

műveltség- 
  

A tanulás támogatása.   

területhez 
  

A deviáns magatartások /szokások felismertetése. 
kapcsolható 

A szabadidő-felhasználás fontosságának felismertetése 
fejlesztési 

Bekapcsolódás a „tabutémákról” folyó beszélgetésbe. 
feladatok    

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Kapcsolódási 

pontok 

Kutakodás az iskola múltjában, múlt és jelen összehasonlítása 

(pl. Kommunikáció – 

évfordulók, ünnepek, öregdiák-találkozók, jeles rendezvények, a magyar nyelv és 

múlt képe: tablók az iskola folyosóin). irodalom: 

A (kortárs) tanulástámogatás szerepének ismerete és 

alkalmazása, devianciák a 

tanulás kortárs mentorokkal. művészetben. 

Határon innen és határon túl: mi az elfogadható, és hol kezdődik 

az 

Társadalomismeret: elfogadhatatlan? – a társadalmilag elfogadható /elfogadhatatlan 

magatartások /szokások felismerése, megkülönböztetése. a divat története. 

Mitől és miért „szub” egy „kultúra” (a képregényektől a   

tetoválásokig) – a (többségi) kultúra és a szubkultúra közötti   

összefüggések, különbségek felismerése.   

Nemek és terek: a plázáktól a stadionok világáig – a szabadidő   

eltöltésének megválasztása, az aktív és a passzív időfelhasználás   

különbségeinek ismerete.   

„Mutasd a ruhatárad és megmondom, hogy ki vagy!” – a divat   

szerepének felismerése a társadalomban.   

A felelős gondolkodás – beszélgetés – cselekvés szerepének a   

felismerése a szex/szexualitás témakörben.   
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Kulcsfogalmak/ 

Iskolai hagyomány, mentor, mentorálás, deviancia, deviáns 

magatartás, 

fogal

mak szubkultúra, plázakultúra, sport és kultúra, nemek és divat, szex, 
 szexualitás.   
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Tematikai 
egység/ 

„Itthon otthon vagyok!” 
  

Órake
ret 

Fejlesztési cél 

  16 

óra     

Előzetes tudás 

A 9. évfolyam tematikai egységeiben tanultak, 

tapasztaltak.  

 

A hazai régiók sajátosságainak megismerése különböző 

szempontok 

 alapján.    

A komplex 

A régióktól a kistelepülésekig – a kulturális különbségek 

felismerése 

térben és időben konkrét példák alapján.    

műveltség- 

Népi hagyományok, népi mesterségek – tájak és 

emberek.  

területhez Vendégvárás – vendégjárás (gasztronómiai utazás hazai tájakon). 

kapcsolható 

Alapvető ismeretek szerzése a 

világvallásokról.    

fejlesztési 

A példakép értékének és értelmének felismerése az 

önépítés,  

feladatok önmegvalósítás szempontjából.    

 Pályaorientáció, pályatervezés segítése.    

 

A hosszabb távú tervezéshez szükséges alapvető ismeretek 

nyújtása, az 

 

ezekkel kapcsolatos realitásérzék, felelősségtudat alapozása, 

erősítése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  

Kapcsolódási 

pontok 

A  régiók  egyes  sajátosságainak  megismerése  adott  és  saját Társadalomismeret: 

szempontok 

szerint.   

földrajzi viszonyok 

és 

A hagyományos (népi) mesterségek ismerete, néhány 

hungarikum  település kapcsolata. 

és a hozzátartozó tájegység összekapcsolása.  
Kommunikáció – A helyi sajátosságokban (vendégvárás – gasztronómia, borászat  

stb.)  rejlő  kulturális  és  gazdasági  értékek  fontosságának  magyar nyelv és 

felismerése.   

irodalom

:  

Egyház(ak) és társadalom – a vallás szerepe a társadalomban és  hivatalos szövegek, 

(kisebb) közösségekben.  dokumentumok 

A példaképek szerepe a hétköznapokban és a média világában – a  

létrehozá

sa.  

választás szempontjainak tudatosítása.     

Vízióim a jövő(m)ről – az egyéni pályatervezéshez  szükséges     

alapvető ismeretek, a stratégia-készítés fontosságának a 

felismerése     

az  egyéni  életút  szempontjából,  a  munkavégzés  egyéni  és     

társadalmi fontosságának felismerése,     

A  banki  műveletekkel  kapcsolatos  lehetőségek  és  veszélyek     

felismerése (pl. hitel, zálog, kölcsön).     
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Kulcsfogalmak/ Ország, régió, tájegység, hungarikum, vallás, egyház, szekta, 
fogal

mak 
gasztronómia, példakép, pályatervezés, stratégiai gondolkodás, 

munka, 

 

munkabér, bank, hitel, kölcsön, zálog, 

uzsora.    

     

Tematikai 
egység/ Projektek   

Órake
ret 

Fejlesztési cél A tanulók éves teljesítményének a mérése  
4 

óra 

Előzetes tudás A korábbi tanórákon és projektekben szerzett tudás és tapasztalat. 
A komplex 

Projektek tervezéséhez, végrehajtásához szükséges kompetenciák 
műveltség- 

fejlesztése.    

területhez 
   

A tanulók teljesítményének a mérése. 
   

kapcsolható    
     

fejlesztési      

feladatok      

Ismeretek/fejlesztési követelmények  

Kapcsolódási 

pontok 
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Részvétel a projekt tervezésében, lebonyolításában és Minden 

értékelésében, a projektmódszer ismerete műveltségterület: a 

Szabad sáv: a választott formának és tartalomnak megfelelően. 

projekthez 

kapcsolható 

Részvétel a „tudáspróbán”. tartalmi elemek. 
Kulcsfogalmak

/ 

Projekt, tervezés, kivitelezés, külső és belső értékelés. 

fogal

mak 

 
A fejlesztés várt eredményei a 10. évfolyam végén:  
 A tanuló részvétele a gyengébb eredményeket elérő tanulók tanulástámogatásában.

 A gyengébb eredményt elérő tanulók bekapcsolódása a kortárs tanulók 

tanulás-támogató tevékenységébe.

 A tanulók aktív részvétele az osztályközösséget érintő programokban és feladatokban.


 A tanulók képesek saját jövőjüket illetően reális karriertervek végiggondolására.

 Tudatosan alakítják és fejlesztik az iskolai és osztályközösségen túli 

szakmai/ közösségi és egyéni kapcsolataikat.

 Tudatosan építik/fejlesztik azokat a kompetenciáikat, amelyek a munkaerő-piaci 

és társadalmi integrációhoz nélkülözhetetlenek.
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11. évfolyam: 1,5 óra/hét, összesen 48 óra 

 

A tantárgy célja a 11. évfolyamon az, hogy erősítse azokat a kompetenciákat, amelyek 

elősegítik az egyén számára a munkaerő-piaci és társadalmi integrációt, valamint az egyéni 

pálya- és karrierépítés tervezését. 

Ebben a tanévben a fejlesztés hangsúlyai  
— a társas kapcsolati kultúra, 

— a kultúra- és médiafogyasztás,  
— valamint a társadalmi-politikai együttélés és szerepvállaláshoz szükséges 

kompetenciák erősítésére tevődnek. 
 
 
    

Tematikai 
egység/ 

Globalizáció – lokalizáció 
 

Óraker
et 

Fejlesztési cél 
 

18 óra   

Előzetes tudás 

A 9. és 10. évfolyam tematikai egységeiben szerzett 

tudás és  
 tapasztalat.  

A komplex A globalizáció (lokalizáció) fogalmának (és a hozzá kapcsolható 

műveltség- folyamatoknak) az ismerete konkrét példákban.  

területhez A nemzetközi térben szerveződő gazdasággal és munkaerő-piaccal 

kapcsolható kapcsolatos alapvető jellegzetességek ismerete.  

fejlesztési Alapvető politológiai alapfogalmak ismerete.  

feladatok A szűkebb és tágabb környezetben fellelhető kulturális sokszínűség 
 felismerése és értékelése.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Kapcsolódási 

pontok 

Globalizáció, többféle nézőpontból – a globális és a lokális: Társadalomismeret: 

elszigetelt világok versus hálózati világok. globalizációs 

A globális gazdaságtól a helyi piacig – Mit vihetek a tőzsdére, és jelenségek, 

mit a helyi piacra? – összehasonlítás, megkülönböztetés, az 

állampolgári jogok 

és 

alapfogalmak megismerése, megértése konkrét példák alapján. kötelességek. 

Én és a politika – a nagypolitikától a helyi politikáig, az 

Matematika: érdekképviselet eltérő szintjei és színterei; összehasonlítás, 

megkülönböztetés, az alapfogalmak megismerése, megértése százalékszámítás, 

konkrét példák, esetek alapján. hatványozási 

A látható és a láthatatlan gazdaság (a fehér, a szürke és a ismeretek. 

feketegazdaság); munkaerő-piac nemzetközi térben – 

alapfogalmak  

megismerése, előnyök, hátrányok összevetése.  

Népek és kultúrák („Ahány ház, annyi szokás”); a sokszínű 

Kárpát-  

medence – kulturális kaleidoszkóp; távolabbi és közelebbi 

népek,  

nemzetiségek szokásainak megismerése, összehasonlítása,  

tapasztalatok megosztása.  

Kulcsfogalmak

/ Globalizáció, lokalizáció, tőzsde, bux, index, parlament, párt, 
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fogal

mak ideológia, önkormányzat, választás, kulturális sokszínűség. 
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Tematikai 
egység/ 

Kaleidoszkóp 
 

Óraker
et 

Fejlesztési cél 
 

14 óra   

Előzetes tudás 

A 9. és 10. évfolyam tematikai egységeiben szerzett 

tudás és  
 tapasztalat.  

A komplex 

A családi hagyományok szerepének és megőrzésük fontosságának 

felismerése.  

műveltség- 

A kulturális fogyasztás sokszínű kínálatának és az ezekhez 

kapcsolható 

területhez értékek ismerete.  

kapcsolható 

Az egyén felelősségének belátása mikro- és 

makroszinten a  

fejlesztési családtervezés fontosságát illetően.  

feladatok A tolerancia fogalmának megértése.  

 Alapszintű ismeretek szerzése a törvények (jogalkotás) világáról. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Kapcsolódási 

pontok 

Mikrotörténetek a makrotörténelemben – a családi 

legendáriumok Társadalomismeret: 

haszna, kultúra- és tapasztalatátadás rendje a nemzedékek között; 

állampolgári jogok 

és 

élmények, tárgyi emlékek gyűjtése. kötelességek 

Az operáktól a performanszig – a kulturális fogyasztás  

sokszínűségének megismerése, programajánlatok keresése,  

programtervezés.   

Családtervezés, gyermekvállalás – a döntések 

következményeinek  

felmérése.   

A nagy családok és a szinglik.  

Ő és én.   

Másság és tolerancia: elfogadó és elutasító attitűdök a  

társadalomban.   

A törvények világa – a hétköznapok szabályzóinak megismerése 

(az  

alkotmány, a törvények és a rendeletek).  

Hol húzódnak a határok: jogszerű és jogszerűtlen, törvényes és  

törvénytelen, szankciók – konkrét esetek megvitatása.  

Kulcsfogalmak

/ Családi hagyomány, családtervezés, tolerancia, törvény, rendelet, 

fogal

mak alkotmány.  

 
     

Tematikai 
egység/ Mit és miért tanultam az iskolában?  

Órake
ret 

Fejlesztési cél    

12 

óra 

Előzetes tudás 
A 9. és 10. évfolyam tematikai egységeiben szerzett 

tudás és  
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tapasztalat.    
    

A komplex A „jó” iskola ismérveinek felismertetése (hatékonyság,  

műveltség- eredményesség, minőség).    

területhez 

Az „iskolai tudás” szerepének összekapcsolása a szakmatanulás és 

az 

kapcsolható életpálya-építés szempontjaival.    

fejlesztési Az LLL (élethosszig tartó tanulás) „filozófiájának” megismerése. 

feladatok     

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Kapcsolódási 

pontok 
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Az ideális iskola képe, ahogy mi (diákok) szeretnénk látni – Társadalomismeret: 

tervezés, megvitatás, vélemények ütköztetése. 

iskola a 

történelemben. 

Az iskolai tudás haszna és szerepe – elképzelések kialakítása,   

megvitatása.    

Az élethosszig tartó tanulás jelentőségének belátása, 

összekapcsolás   

az életpálya-tervezéssel.   
Kulcsfogalmak/ Minőség, hatékonyság, eredményesség, iskolai tudás, hétköznapi 

fogal

mak tudás, élethosszig tartó tanulás.   

    

Tematikai 
egység/ Projektek  

Óraker
et 

Fejlesztési cél A tanulók éves teljesítményének a mérése 4 óra 

Előzetes tudás A korábbi tanórákon és projektekben szerzett tudás és tapasztalat. 

A komplex 
Projektek készítéséhez, a közreműködéshez szükséges 

kompetenciák 
műveltség- továbbfejlesztése.   

területhez A tanulók teljesítményének a mérése.   

kapcsolható    

fejlesztési    

feladatok    

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Kapcsolódási 

pontok 

Részvétel a projekt tervezésében, lebonyolításában és Minden  

értékelésében, a projektmódszer ismerete. műveltségterület: a 

Szabad sáv: a választott tartalom és forma alapján. 

projekthez 

kapcsolható 

Részvétel a „tudáspróbán”. tartalmi elemek. 
    

Kulcsfogalmak/ Projekt, tervezés, külső és belső értékelés.   

fogal

mak    
 

A fejlesztés várt eredményei a 11. évfolyam végén:  
 A tanuló ismerje fel a tudatos, saját értékeire épülő kultúra és médiafogyasztás 

fontosságát.

 Rendelkezzen azokkal a kompetenciákkal, illetve tudáselemekkel, amelyek a 

társadalmi-politikai együttéléshez és szerepvállaláshoz nélkülözhetetlenek.

 Ismerje fel a családalapítással és gyermekvállalással kapcsolatos egyéni döntések 

egyéni és társadalmi szinten megjelenő következményeit.

 Legyen elkötelezett a folyamatos tanulás és tudásbővítés mellett.
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Hit-és erkölcstan 

 

Általános megközelítés 

 
1. Didaktikai irány A pünkösdi hitoktatás sajátos tematikus alapja  

• Narratív (nem hitigazságok alkotják a tananyag gerincét, hanem a Biblia elbeszélései)  
• Interaktív (nem csak hallgatom hanem része vagyok a bibliai üzenetek 

megtalálásának, alkalmazásának.) 
 

2. Pedagógia hiteles, krisztusi indulatú hitoktató tudományosan jól felépített 

pedagógiával  
• A hitoktató hitelességének alapkérdései legyen példakép és követhető életű  
• Törvényeskedő (szabadnem szabad) pedagógia helyett krisztusi (pásztori, 

az indulatrendszert terelgető) nevelés 

• Kreatív szemléltetés alkalmazása 

 
3. Teológiai (hitvallásos) irányok  

• Krisztocentrikus, a megváltásra fókuszál  
• A hitvallás etikai következményeire összpontosít  

4. Lelkigondozás  
• Krízishelyzetek kezelése  
• A hitoktató, a gyülekezet és az intézmény helyének meghatározása a lelkigondozásban  
• Kapcsolattartás a családdal , a gyülekezet vezetővel, szüksége esetén a 

gyermekvédelem képviselőjével 
 
A foglalkozások általános vonásai 

 

• BIBLIAI NARRATÍVA: A Biblia egy nagy történet az Isten és az ember közötti 

szeretetkapcsolatról, annak megszakadásásról, helyreállító folyamatáról és 

kiteljesedéséről. A Biblia a kapcsolatok könyve. Minden tanóra alapját egy bibliai történet 

és az abban található isteni üzenetek adják. 

• MAI NARRATÍVA AZ ÉN TÖRTÉNETEM: A foglakozások módszertanának alapeleme 

a projektszemléletű, beszélgetésekre épülő, interaktív foglalkozás, amely a kapcsolatokra 

fókuszálva is teszi kézzelfoghatóvá az Istenember és az emberember közötti 

szeretetkapcsolat megvalósulásának módját, eszközeit.  
• Társadalmi kiszélesítés: Hogyan lehet a biblai történet, mindannyiunk története 

magatartási, erkölcsi, etikai tanulságok és következtetések. 

• ÜZENETKÖZVETÍTÉS Az órák frontális szakaszának sajátossága a multimédiás és 

egyéb eszközökkel történő, korosztálynak megfelelő szemléltető eszközök használata. 

• AZ ÜZENET ALKALMAZÁSA Az órák interaktív szakaszának sajátossága a 

Munkáltatás otthoni feladatok problémafelvetés és az egyéni szituációknakmegfelelő 

megoldási alternatívák KÖZÖS keresése és megtalálása. 
 
A Pünkösdi Alaptantervben a 14-18 éves korosztály témakörei a középiskolásokat leginkább 

foglalkoztató kérdéseket ölelik át. Ebben az életkorban a fiatalok keresik helyüket a világban. 

Nemcsak megújult iskolai környezetükben, hanem a családban, és a gyülekezeti közösségben 

egyaránt. Ez a korosztály átértékeli az eddig megszerzett ismereteit, tapasztalatait és a hitbeli 

meggyőződéseit. Már nem a szüleik hitére van szükségük hanem önálló hitbeli meggyőződésre, 
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amelyek által kifejezhetik önmagukat, és eltervezhetik jövőjüket. Válaszokat akarnak afelől, 

hogy honnan jönnek, és hogy hová tartanak. 
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A tanagyag szeretné ezt a lelki utazást egy térképpel segíteni amely által a Biblia 

világa megelevenedik napjaink tizenévesei előtt, életükre és kérdéseikre alkalmazható 

válaszokat kaphatnak. . 
 
A tanterv központ témája: Az ember létezése a teremtett világban. 

 
A 9. évfolyam tematikájának üzenete a Teremtéstörténet narratíváiból bontja ki az ember 

teremtettségéből fakadó identitását, a bűneset máig kiható erejét, kiemelve és megerősítve az 

Isten szabadító tervét, melyet az emberekkel való kapcsolatán keresztül visz véghez 

A 10. évfolyamban az ember jelleme kerül középpontba a Hegyi beszédhez kapcsolódó 

narratívákon keresztül. Nyomon követjük, hogy a Biblia történeteiben hogyan mutatkozik meg az 

istenképűség kiformálódása, felismerve ebben a folyamatban a Szentlélek kibontakoztató 

munkáját. A 11. évfolyamban feldolgozásra kerülő történetek kiábrázolják az Isten királyságát, 

bemutatják az egyház kialakulásának történetét. Keressük az ember helyét a mai gyülekezetekben. 
 
Hitünk szerint a három év bibliai utazása nem mechanikus tanulás, hanem a Biblia 

történeteinek olyan közös gyakorlati tanulmányozása, amelynek során az utazó aktív 

részvételén keresztül az Isten valósága személyes történetté, átformáló erővé válik. 
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9. évfolyam: 1 óra/hét, összesen 36 óra 

 
A 9. évfolyam tematikájának üzenete a Teremtéstörténet narratíváiból bontja ki az ember 

teremtettségéből fakadó identitását, a bűneset máig kiható erejét, kiemelve és megerősítve az 

Isten szabadító tervét, melyet az emberekkel való kapcsolatán keresztül visz véghez 
 

Téma 

Ó

ra Bibliai alapszakaszok, témák Üzenet 
     

Bevezető, ismerkedő 1 

Ismerkedés 

egymással- Jégtörő 

Ismerkedés 

egymással, 

foglalkozások  jégtörő játékok játékok csoport hangulat 

  Ismerkedés Interakciós, megalapozása 

  

egymássalközösségf

orm bizalom Az együttműködés 

  álás 

erősítő 

játékok feltételeinek 

    megteremtése, az 

    elfogadás alapjainak 

    lerakása, elmélyítése 
     

 2 Ismerkedés a 

Nehémiás 

8,1- A Biblia célja, hogy 

  tantárggyal és a 10 

elmondja Isten 

tetteinek 

  tankönyvvel (Biblia) 

Róm 10,17 

, történetét az 

  

Ismerkedés a 

különböző 

2Tim 3,16-

17 emberiséggel. Istentől 

  Biblia kiadásokkal és  ihletett, ezért minden 

  fordításokkal  ember építhet 

    megbízhatóságára. 

    Útmutatást ad a 

    

keresztény élethez 

Biblia 

    használat gyakorlása. 

    Érdekességek a Biblia 

    fodítás világából 
     

Teremtéselbeszélés 3 A világ teremtése 

1Móz 1,1-

25 A egész világ Isten 

narratívái: Az ember   Jób 26 

alkotása, melyet 

tökéletes 

teremtettsége – Az    

élettérként 

ajándékozott 

identitást 

meghatározó    az ember számára. 

elemek    Nem a véletlen műve- 

    

szépségének, 

hétköznapi 

    

csodáinak 

felismertetése 
     

 4 Az ember teremtése 

1Móz 1,26-

31 Az embert Isten 

  Az első ember az 1Móz 2,15; teremtette, saját 
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éden 

  kertjében 

Zsolt 8,4-

10; képmására.Ezért az 

   139,13-16 emberre jellemző, 

    (szemben az 

    

állatvilággal), hogy 

van 

    

kreatív, lelki és 

erkölcsi 

    dimenziója is. 

    Az én személyes 

    

életemnek is van 

kreatív, 

    lelki és erköcsi 

    dimenziója 
     

 5 Isten társat ad az 

1Móz 2,18-

23 

Az ember kapcsolatra 

és 

  embernek 

1Mózes 

2,18- 

közösségre teremtett 

lény 

   23; Az ember nemi 

   

Példabeszé

dek identitásában 
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   5,17-23 meghatározott 

    lény 
     

 6 Isten felelősséggel 1Móz 2,15; 

Az ember felelőssége: 

az 

  ruházza fel az embert 

1Móz 1,26-

28 

Isten teremtett 

rendjének 

    megőrzése 

    

Az uralkodás Isten 

áldása 
     

 7 Döntési szabadság 

1Móz 2,15-

17; Az embernek van 

   3,1-13; 

lehetősége a 

választásra 

    Mindig van választási 

    

lehetőségem. Az 

Istennek 

    való engedelmesség 

    áldást hoz 
     

 8 Témazárás   
     

Az elveszett identitás 9 Bűneset és 

1Móz 3,14-

24 A bűneset miatt 

  következményei 

1Móz 3,14-

24; megváltozik az ember 

   

Józsué 7; 

Róm magatartása, 

   

3,22-26; 

6,23 

viszonyulása Istenhez 

és 

    embertársához. ELSŐ 

    

UTALÁS Isten 

megváltó 

    tervére Krisztusban 

    A bűn 

    következményének 

    hatása a mai ember 

    

életében is 

megtalálható 
     

 

1

0 

Az édenen k.vül - 

Káin 

1Móz 37,1-

5; Az Istennel való 

  és Ábel 15-21. 

kapcsolat 

megszakadása 

   

1Móz 37,1-

5; 

miatt az ember 

elveszíti 

   15-21. 

tájékozódó 

képességét, 

    

értékességének 

tudatát. 

    ( harag, irigység, 

    

testvérféltékenység,gy

ilk 

    osság) 

    A saját döntésünk, 
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hogy a 

    testvéreinkkel a 

    

családban hogyan 

alakul 

    a kapcsolatunk. A 

    testvérek közötti 

    feszülts.gek kihatással 

    

vannak az egész 

családra. 

    A szavainkért 

    

felelősséggel 

tartozunk. 
     

 

1

1 Bábel 

1Móz 11,1-

9 A bűnbeesés 

   Neh 4,1-23 következtében 

    megjelenik a gőg, a 

    büszkeség, a 

    nagyravágyás, 

    telhetetlenség. 

    Nem mindegy, hogy 

    milyen cél érdekében 
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    történik az összefogás. 

    Istennel, vagy ellene 

    akarunk-e dolgozni. 

    Ebben is van döntési 

    lehetős.günk. 
     

Isten terve az 

elbukott 

1

2 Noé története 

1Móz 4,25; 

6 

Egy megromlott 

világban 

emberrel   1Móz 7;8 

is lehet erkölcsösen 

élni, 

    felvállalva az Istentől 

    kapott üzenet 

    "bolondságát". 

    Ha az ember 

    engedelmeskedik 

    

Istennek, Ő 

kezeskedik a 

    megmenekül.sről. 
     

 

1

3 Mária találkozása az Mt 1,18-25; Isten megerősíti 

  angyallal 

Luk 1,26-

38 megváltó tervét a 

  ÓSZ-i próféciák 

Ézs 7,14; 

9,1- 

Máriának adott 

ígéreten 

   6; Mik 5,1 keresztül 

    Az Isten ígéretei 

    

megvalósultak a 

múltban, 

    megvalósulnak a 

    

jelenben is, és a 

jövőben 

    is beteljesednek. 
     

 

1

4 Jézus szület.se Luk 2,1-20; Az ígéret beteljesül 

   Mt 2,1-15  
     

 

1

5 Összefoglalás   
     

 

1

6 Témazárás   
     

Isten üdvterv.nek 

1

7 Ábrahám elhívása 

1Móz 12,1-

3; Isten elhív egy embert 

kibontakozása az  

A királyi 

menyegzőre 

1Móz 15,1-

6 

akinek ígéretet ad, 

hogy 

általa elhívott  szóló meghívás Mt 22,1-14 

benne áldatik meg a 

föld 

emberekkel való    minden népe – Isten 

kapcsolatán    embereken keresztül 

keresztül    cselekszik 

    Az üdv.ss.gre való 

    elhívás mindenkinek 

    szól, de nem mindenki 

    kíván élni vele 
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1

8 Isten próbára teszi 

1Móz 22,1-

19 

Akit Isten elhívott, 

annak 

  Ábrahámot 

1Móz 22,1-

19; próbára teszi, 

   Róm 4 

megvizsgálja a szívét, 

a 

    hitét és az 

    elkötelezettségét 

    A hitünk kihívásai az 

    

.letünk természetes 

részei 

    

- amelyek 

megmutatják 

    motivációnkat, 

    felkészültségünket, 

    Istenbe vetett 

    bizalmunkat 
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1

9 Ábrahám könyörög 

1Móz 

18,16- 

Isten baráti 

közelségben 

  Sodomáért 33 

van hozzánk, 

közbenjáró 

    könyörg.sünkre adott 

    

válasza mindig 

igazságos 

    Isten barátai bátran 

    kérhetnek tőle 
     

 

2

0 Izsák küzdelmei a 

1Móz 

26,12- 

Aki az Isten 

ígéretének 

  kutakért 18 örököse, annak 

   

1Móz 

26,12- hordozója, azon a 

   18; 5Móz 

körülötte élők 

meglátják 

   32,44-48. Isten áldását 

    

Mindig t.rjünk vissza 

az 

    ősi, eredeti forráshoz 
     

 

2

1 Jákób tusakodása 

1Móz 

32,23- 

A legnagyobb 

győzelem, 

   32 ha önmagunkat le 

    győzzük 

    Az Istennel vívott harc 

    áldássá válik - Isten 

    

kiformálja az új 

embert 
     

 

2

2 Jákób Bételben 

1Móz 35,1-

15 Ha megtisztítjuk 

    .letünket az idegen 

    Istenektől, akkor Isten 

    

személyesen 

megjelenik 

    számunkra 

    

A belsőnk 

megtisztítása 

    nyilvánvalóvá válik 
     

 

2

3 József megismerteti 

1Móz 45,1-

15 Az előre elküld.tt 

  magát a (7) (13) szabadító által tart 

  testvéreivel  életben Isten 

    Aki megszabadult, az 

    hirdeti a szabadító 

    dicsőségét 
     

 

2

4 József halála 

1Móz 

50,24- 

Amit Isten megígért, 

azt 

   

26; Zsid 

11,22 teljes bizonyossággal 

    beteljesíti 
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2

5 Összefoglalás   
     

 

2

6 Témazárás   
     

Isten kapcsolata a 

2

7 Ézsaiás elhívatása 

Ézs 6,1-13 

(8- Akinek Isten az ajkát 

prófétákkal  

A Messiás 

uralkodása 9) 

megtisztította, az 

járhat 

   

Ézs 6,8-9; 

Ézs 

az Ő küldet.s.ben Isten 

a 

   9,1-6 

próféták által újra- és 

újra 

    megerősíti eredeti 

    ígéretét 
     

 

2

8 Isten prófétává teszi Jer 1,1-10 Isten 

  Jeremiást Jer 32,1-15 kiválasztása/elhívása 

  

Jeremiás földet 

vásárol  

megelőzi a 

szület.sünket, 

    és az nem személyes 

    adottságunktól függ 
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    Hitünket a 

    cselekedeteinkkel kell 

    bemutatni 
     

 

2

9 Három férfi a tüzes Dán 3,1-33 

Isten védelmezi 

azokat, 

  kemencében (17-18) akik a hitük mellett 

  Dániel az oroszlánok 

Dán 6,2-29 

(7- bátran kiállnak, 

  vermében 10) 

elhívásukban 

helytállnak 

    Az elhívásunkban 

    

szüks.g van a 

folyamatos, 

    

kitartó 

kapcsolattartásra 

    (ima) Istennel 
     

 

3

0 Jónás prédikálására Jón 3,1-10 Isten a megtérőknek 

  Ninive Jón 4,1-11 mindig megbocsát 

  megtér  Az irgalmas Isten 

  Jónás vitája Istennel  türelmes az elhívott 

    

emberhez akkor is, ha 

az 

    haragszik 
     

 

3

1 Összefoglalás   
     

 

3

2 Témazárás   
     

 

3

3- A tanult bibliai   

 

3

6 történetek   

  dramatikus előadás   

  általi elmélyítése   
     

 
Kötelező és ajánlott irodalom 

 
Tankönyv: Újfordítású Biblia, Kálvin János Kiadó (megrendelhető a kiadótól és 

könyvesboltokban) 

 

Ajánlott irodalom 

 

1. START Ifjúsági óravázlatok 14., Szentírás Szövetség (Kapható a 

keresztény könyvesboltokban.) 

2. Fiatalok az Élet Küszöbén program 13., Timóteus Társaság (kapható a 

Timóteus Társaságnál) 

3. Szücs Sándor: TOP 40 ifjúsági óravázlat, Theologion Kiadó 

4. Tovább Tanítható Tanítások I., Theologion Kiadó 

5. Josh McDowell, Bob Hostetler: Ne dobd el a zagyad!, Parakletos Könyvesház 
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6. Josh McDowell és Dick Day: Miért Várj Érdemes várni a szexszel a 

házasságig Beszerezhető a Timóteus Társaságnál. 

7. Fiatalok Élet Küszöbén Tanagyag I.II.III. könyve, Beszerezhető a Timóteus Társaságnál.  

8. Josh McDowell: Az vagyok akinek Mások mondanak?, Beszerezhető a 

Timóteus Társaságnál. 

9. Jim Burns: Ifjúságépítők Ifjúsági vezetők Kézikönyve, Új remény Alapítvány 

10. Jim Burns: Szex Drog Rock and Roll, Új Remény Alapítvány 

11. Wayne Rice: Fején a Szöget I.II 100 frappáns Figyelemfelkeltő illusztráció 

előadásokhoz tanításokhoz. beszerezhető, Új Remény Alapítvány 

12. David Lynn: Téma I. II, Új Remény Alapítvány 
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A fejlesztés várt eredményei a 9. évfolyam végén:  
• Absztrakt gondolkodásmód, logikai készség és az összefüggések meglátására való 

képesség fejlesztése az adott témákon keresztül. 

• A korábbi egyházélmények, egyházi kapcsolatok tudatosítása, helyretétele, 

rendezése, erősítése. 

• Az ember és a világ teremtett voltáról való tájékozottság.  
• Az Isten Igéje alapján történő folyamatos, élethosszig tartó tanulás igénye.  
• Bibliaolvasáshoz tájékozódási képesség a Szentírás ószövetségi részében.  
• Az Ószövetség összetartozó eseményei közötti összefüggések önálló felismerése.  
• A Szentírás tanításának aktualizálása az adott történet /téma alapján.  
• Az adott történetekben található Isten szerinti értékek felismerése és elköteleződés az 

ezek mellett való döntésben. 
 

10. évfolyam: 1 óra/hét, összesen 36 óra 

 
A 10. évfolyamban az ember jelleme kerül középpontba a Hegyi beszédhez kapcsolódó 

narratívákon keresztül. Nyomon követjük, hogy a Biblia történeteiben hogyan mutatkozik meg az 

istenképűség kiformálódása, felismerve ebben a folyamatban a Szentlélek kibontakoztató munkáját. 
 

Téma 

Ó

ra Bibliai alapszakaszok, témák Üzenet 
     

Bevezető, 

ismerkedő 1 Közösség erősítő –   

foglalkozások  interakciós játékok   
     

Az ember 

jellemének 2 Kik a boldogok? 

Mt 5,1-

13 

Az embernek úgy kell 

élnie, 

formálódása: A   

Mt 

16,13- hogy saját viszonyulása, 

Boldogmondásokh

oz   20; Mt 

magatartása és döntései 

által 

kapcsolódó 

üzenetek   5,1-13 is megfeleljen az Isten 

    Országa igazságainak 

    Boldog az az ember, aki 

    felismeri/megismeri 

    Krisztust 
     

 3 A gazdag és Lázár 

Lk 

16,19- 

Az Istenre utaltságunk 

nem 

  története 

31; Mt 

5,3 szégyen vagy gyengeség, 

  

A gazdag ifjú 

története 

Mt 

19,16- hanem az ember egyetlen 

   22; lehetősége a teljes életre 

    A gazdagság és az anyagi 

    

javak annyira leköthetik 

az 

    

embert, hogy Isten 

számára 

    csak kevés vagy semennyi 

    hely sem jut a szívében 
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 4 

A bűnös nő 

könnyeivel 

Lk 

7,36- Ha bűnbánattal fordulunk 

  megkeni Jézus lábát 

50,Mt 

5,4 Jézushoz, mienk lehet az 

  A farizeus Simon  öröm és a hála ajándéka, 

  megbotránkozik Jézus  

mely bűneink 

bocsánatának 

  magatartásán  következménye 

    Aki nem tapasztalja meg a 

    megbocsátás ajándékát, az 

    nem tudja megérteni, és 

    

tovább sem tudja adni 

Isten 

    szeretetét 
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5 

Jézus és a 

házasságtörő 

Jn 8,1-

11; 

Jézus nem büntet.ssel 

zárja le 

 asszony Mt 5,5 a bűnt, hanem megadja az 

 

A házasságtörő 

asszony  újrakezdés lehetőségét 

 és az ő vádlói  Aki másokat akar 

   megszégyeníteni, az maga 

   szégyeníttetik meg 
    

6 

Isten válaszol 

Kornéliusz ApCsel Aki teljes szívével 

 kitartó imádságára 

10,1-

48; 

vágyakozik Isten után, 

annak 

  Mt 5,6 Ő mindig kijelenti magát 

   Az imádkozó ember 

   fogékonnyá válik Isten 

   útmutatásának, akaratának 

   megértésére, és 

   engedelmeskedik annak 
    

7 

Az irgalmas 

samaritánus 

Lk 

10,25- A felebaráti szeretet nem 

  

37; Mt 

5,7 

ismerhet semmiféle 

korlátot 

   vagy különbségt.telt a 

   segítségre szoruló ember 

   tekintetében 

   Az önfeláldozó szeretet 

   

kiteljesíti a 

boldogságunkat 
    

8 Dávid megkíméli Saul 1Sám Aki bízik Isten igazságos 

 életét 

26,1-

12; ítéletében, annak tiszta 

  2Sám marad a szíve 

  

7,18-

29; Aki bízik Isten igazságos 

  Mt 5,8 

ítéletében, azon Isten 

áldása 

   

nyugszik, és Ő végig 

vezeti a 

   megkezdett úton 
    

9 Abigail közbenjárása 1Sám A békességteremtőnek 

 

Dávid eláll a 

bosszútól 

25,1-

35; 

Istentől való mély 

alázatra, 

  Mt 5,9 bátorságra és bölcsességre 

   van szüksége 

   A békéltetés szolgálatában 

   Isten ereje és hatalma 

   nyilvánul meg, amely 

   megállítja az indulatokat 
    

1 István halála ApCsel Aki minden helyzetben 
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0 kitart 

 

Pál és Silas a 

börtönben 6,8-15; Isten mellett, az a 

  

7,54-

60; szenvedésben is 

  

Mt 

5,10 megtapasztalja Isten 

  ApCsel valóságos jelenlétét 

  

16,19-

24; Az evangélium a nehéz 

  

Mt 

5,11 helyzetben, a 

   reménytelennek tűnő 

   

körülmények között is 

Isten 

   ereje 
 

11 Összefoglalás 
 

12 Témazárás 
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Karácsonyi 

1

3 Jézus születésének 

Lk 

1,26- A tisztaszívű ember képes 

narratívák  ígérete 38 átengedni magát Isten 

    akaratának 
     

 

1

4 

Józsefet meglátogatja 

az 

Mt 

1,18- 

Az emberi elvárások 

közötti 

  Isten angyala 25 

próbákban Isten ad erőt az 

Ő 

    terve mellett való döntésre 
     

A Hegyi beszédhez 

1

5 Sámuel születése Illés Mt 7,7- Az imádságban nem saját 

kapcsolódó 

üzenetek  könyörgése a 

11;1Sá

m kívánságaink 

  Karmelhegyen 1,1-28, meghallgattatásáért 

   1Kir könyörgünk, hanem ezért, 

   

18,30-

39 hogy az Isten dicsősége 

    legyen nyilvánvalóvá 
     

 

1

6 Elizeus és az 

Mt 

6,25- Az isteni gondviselés 

  özvegyasszony Illés a 

34; 

2Kir 

megsokasítja azt a 

keveset, 

  sareptai özvegynél 4,1-7, amink van 

   

1Kir 

17,8- Aki Isten ígéjére bízza 

   16 magát, az el is nyeri az Úr 

    áldását 
     

 

1

7 

A farizeus és a 

vámszedő 

Lk 

18,9- A magát a másiknál 

   14 értékesebbnek tartó ember 

    értéktelenné válik 
     

 

1

8 

A gazdag ifjú 

története 

Mt 

6,19- 

A helyes fontossági 

sorrend 

   

21; 

19,16- Krisztus közelében tart 

   24  
     

 

1

9 A nagy halfogás 

Jn 

21,1-14 

A hirtelen felvillanó 

anyagi 

  története  

jólétnél fontosabb a 

Jézussal 

    való tanítványi közösség 
     

 

2

0 Jósiás helyreállítja az 

Mt 

7,24- Az Isten igéjének értékét 

  igazi istentiszteletet 

27; 

2Kir minden korosztálynak fel 

   23,1-20 kell fedeznie 
     

 

2

1 Gedeon lerombolja a 

Mt 

7,24- Az élő Istenhez a hamis 

  Baal oltárát 27; Bír bálványok istenítésének 
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   6,25-32 

megtagadása révén vezet 

az 

    út 
     

 

2

2 Ábrahám és Lót 

Mt 

7,12; A saját érdek 

   1Móz érvényesítéséről lemondó 

   

13,1-

18, 

ember látszólagos 

vereségét 

   1Móz Isten áldássá változtatja 

   

14,13-

24 Aki boldogulását Istentől 

    várja, az önzetlenül tud 

    

embereken segíteni, és 

nem 

    

szorul rá az ő 

elismerüsükre 
     

 

2

3 Összefoglalás   
     

 

2

4 Témazárás   
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A húsvéti ünnepkör 25 Jézus megfeszítése és 

Mt 

27,31- A kereszt az Isten 

narratívái  halála 55; villámhárítója, és Krisztus 

   Ézsaiás 

halála által van lehetőség 

az 

   53,1-9 örök életre 
     

 26 Jézus siratja 

Lk 

19,41- Ismerjük fel az Isten 

  Jeruzsálemet 44 meglátogatásának idejét 
     

 27 

Az emmausi 

tanítványok 

Lk 

24,13- Bármilyen reménytelen 

   35 

helyzetben Jézus velünk 

van 

    az úton, vegyük észre 
     

 28 Jézus megjelenik a 

Jn 

20,11- A nézőpontod 

  magdalai Máriának 18 

középpontjában az élő 

Jézus 

    legyen 
     

A Szentlélek 29 Jézus és a samáriai 

Jn 4,1-

42 

A Szentlélek munkája 

által 

munkálkodásának  asszony  az ember megszabadul a 

narratívái    szégyen terhétől 

    A Szentlélek szabadítása 

    által az ember bátorságot 

    nyer a bizonyságtételre 
     

 30 Simon mágus ApCsel 

A Szentlélek ajándékát 

nem 

   8,9-25 lehet megvásárolni 
     

 31 Skéva fiai Apcsel 

Tiszta forrásból 

táplálkozzék 

   

19,13-

20 a lelki életünk, 

    

felkészültségünk - 

döntenünk 

    

kell, hogy az életünk 

kinek a 

    hatalma alatt legyen 
     

 32 Összefoglalás   
     

 33 Témazárás   
     

 

34

- Az órákon szerzett   

 36 

élmények 

megbeszélése   
     

 
Kötelező és ajánlott irodalom 

 

Tankönyv: Újfordítású Biblia. Kálvin János Kiadó (megrendelhető a kiadótól és 

könyvesboltokban) 
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Ajánlott irodalom 

 
1. START Ifjúsági óravázlatok 14., Szentírás Szövetség (Kapható a 

keresztény könyvesboltokban.) 

2. Fiatalok az Élet Küszöbén program 13., Timóteus Társaság (kapható a 

Timóteus Társaságnál) 

3. TOP 40 ifjúsági óravázlat, Theologion Kiadó 

4. Josh McDowell, Bob Hostetler: Ne dobd el a zagyad!, Parakletos Könyvesház 

5. Josh McDowell és Dick Day: Miért Várj Érdemes várni a szexszel a 

házasságig Beszerezhető a Timóteus Társaságnál. 

6. Fiatalok Élet Küszöbén Tanagyag I.II.III. könyve Beszerezhető a Timóteus Társaságnál. 

7. Josh McDowell: Az vagyok akinek Mások mondanak? Beszerezhető a 

Timóteus Társaságnál. 

8. Jim Burns: Ifjúságépítők Ifjúsági vezetők Kézikönyve, Új remény Alapítvány 
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9. Jim Burns: Szex Drog Rock and Roll, Új Remény Alapítvány 

10. Wayne Rice: Fején a Szöget I.II 100 frappáns Figyelemfelkeltő illusztráció 

előadásokhoz tanításokhoz. beszerezhető, Új Remény Alapítvány 

11. David Lynn: Téma I. II, Új Remény Alapítvány 

 

A fejlesztés várt eredményei a 10. évfolyam végén: 

 

• Absztrakt gondolkodásmód, logikai készség és az összefüggések meglátására való 

képesség továbbfejlesztése az adott témákon keresztül. 

• Jézus tanítása alapján a saját énkép kialakítása.  
• Az Isten Igéje alapján történő folyamatos, élethosszig tartó tanulás igénye.  
• Bibliaolvasáshoz tájékozódási képesség a Szentírás Újszövetségi részében.  
• Az Ószövetség és Újszövetség közötti összefüggések önálló felismerése.  
• Készség Jézus tanításának gyakorlati alkalmazására. 
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11. évfolyam: 1 óra/hét, összesen 32 óra 

 
A 11. évfolyamban feldolgozásra kerülő történetek kiábrázolják az Isten királyságát, bemutatják 

az egyház kialakulásának történetét. Keressük az ember helyét a mai gyülekezetekben. 
 

Téma 

Ór

a 

Bibliai alapszakaszok, 

témák Üzenet 
     

Bevezető, 

ismerkedő 1 

Közösség erősítő 

–   

foglalkozások  

interakciós 

játékok   
     

Az Isten 

királyságának 2 

A napkeleti 

bölcsek 

Mt 2,1-

12 

Az isten királyságát még 

azok 

kiábrázolódása az    is felismerik, akik azzal 

evangéliumok    

ellenkező érdeklődéssel 

bírnak 

narratíváiban 
    

3 A betlehemi 

Mt 

2,16- 

A két királyság (a földi, 

sátáni – 
 

  gyermekek 23 mennyei) összeütközése - a 

  megöletése,  mennyei királyság 

  Visszatérés  győzelmével végződik 

  Názáretbe   
     

 4 A tékozló fiú 

Lk 

15,1-32 A megtérő fiút az Atya 

    szeretettel haza várja 

    Nem elég az Atya közelében 

    maradni, vele 

    közösségben kell élni 
     

 5 

Jézus 

megkeresztelés 

Mt 

3,13- Isten országának egysége, a 

   17; Mt 

Szentháromság 

megjelenésében 

   

28,18-

20 

Az ember 

megkeresztelkedése, 

    nyilvános bizonyságtétele az 

    Isten országához való 

    tartozásnak 
     

 6 

Jézus 

megkísértése 

Luk 

4,1-13 A kísértések között a Sátán a 

    

hívő embert az Isten 

országának 

    erőteréből akarja kivenni 

    

Minden hívő ki van téve 

olyan 

    

csapdáknak, mellyel az 

ördög 

    

célja az Istennel való 

személyes 

    kapcsolat megszakítása 
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 7 Jézus elhívja első 

Mt 

4,18- Aki már egyszer elkötelezte 

  tanítványait Jézus 22 magát az eljövendő Isten 

  követése 

Luk 

9,57- országa mellett, az nem 

   62 tekinthet vissza a múltra 

    

Az Isten országában nincs 

helye 

    

az irígységnek és az 

egymással 

    való rivalizálásnak 
     

 8 Zebedeus fiainak 

Mk 

10,35- 

Az Isten országában nincs 

helye 

  kérése 

45 (41-

45) 

az irígységnek és az 

egymással 

  Jézus megmossa 

Jn 13,1-

20 való rivalizálásnak 

  tanítványai lábát  Az Isten országában az 

    egymásnak való kölcsönös 

    szolgálat a megbízatásunk 
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 9 

Jézus 

meggyógyítja 

Mk 2,1-

12 

A bűnbocsánat kihat az 

ember 

  a bénát  egész lényére 
     

 10 A gonosz szolga 

Mt 

18,21- Akinek a Király megbocsát, 

   35 attól elvárja, hogy ő is 

    megbocsásson 
     

 11 Jézus kérdése 

Jn 

21,15- Isten országában a 

  Péterhez, Péter 19 megbízatásunk alapja a Jézus 

  megbízatása  iránti szeretet 
     

 12 

A nagy 

parancsolat 

Mt 

22,34- 

A törvény betöltése a 

szeretet 

   40  
     

 13 Az elveszett juh 

Lk 

15,1-10 Az Isten országának ereje 

  

Az elveszett 

drahma  

szabadulást és örömöt 

munkál 

    az .letünkben 

    Az Isten országának ereje 

    

szabadulást és örömöt 

munkál 

    az .letünkben 
     

 14 Összefoglalás   
     

 15 Témazárás   
     

A gyülekezetek 16 A Szentlélek ApCsel A Szentlélektől felkent 

kialakulásának, az  kitöltése 

2,1-40; 

1,8 tanúságtétel szíven találja az 

egyház 

fejlődésének    embereket és megtérésre 

története az    készteti 

Apostolok    A Szentlélek ereje tesz 

cselekedeteinek    

alkalmassá a 

bizonyságtételre 

narratíváiban    (tanúskodásra) 
     

 17 

Az első 

gyülekezet ApCsel A növekedő gyülekezet 

  A görög nyelvűek 2,42-44 egészséges életfunkciójához 

  hét gondozója ApCsel szüks.ges a feladatok helyes 

   61-7 elosztása 

    

Az üldözés valójában 

magvetés, 

    melyből újabb gyülekezetek 

    sarjadnak 
     

 18 Saul üld.zi az ApCsel 

Az üld.z.s valójában 

magvetés, 

  egyházat 8,1-8 melyből újabb gyülekezetek 

  Saul megtérése ApCsel sarjadnak 

   9,1-22; Isten hatalmas erővel hívja el 
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Ef az 

   2,20 egyház sarokkövét 
     

 19 

Kornéliusz és 

Péter ApCsel 

A vallási korlátok átlépése 

által 

  látomása 10,1-48 jut el az evangélium a 

  Péter Kornéliusz  pogányokhoz 

  házában  Isten nem személyválogató 
     

 20 

Az első 

keresztények ApCsel 

A krisztusi szeretet a 

számunkra 

  Antiókhiában 

11,19-

26 

idegen kultúrkörből 

származó 

    emberek befogadásában 

    ábrázolódik ki 

    A személyes törődés építi a 

    gyülekezetet 
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 21 

Az apostoli 

gyűlés ApCsel A Szentlélekkel való 

  Jeruzsálemben 15,1-32 beteljesedés az apostolok 

   (25) 

egyetértését, egységét 

munkálja 
     

 22 

A Szentlélek 

elhívja ApCsel 

Az egészséges 

gyülekezetben a 

  Barnabást és Pált. 13,1-12 szolgálattevőket a Szentlélek 

  

Pál első missziói 

útja  vezetése nyomán, böjtölés, 

    imádkozás és kézrátétel által 

    küldik ki 
     

 23 Pál Macedóniába ApCsel 

Az Isten hívása konkrét, 

amely 

  indul 16,6-40 konkrét választ igényel (az 

  Pál Filippiben (25-26) evangélium eljut Európába) 

    Az evangéliumot nem lehet 

    bilincsbe verni 
     

 24 Pál beszéde a ApCsel 

Az Istenbe vetett bizalom 

elvisz 

  nagytanács előtt 

23,1-

11; az Ő általa kijelölt célig, az 

   

2Tim 

4,2; evangélium határok nélkül 

   

Róm 

10,17 terjed 

    

Az alkalmatlannak látszó idő 

is 

    alkalmas a magvetésre 
     

 25 Összefoglalás   
     

 26 Témazárás   
     

A húsvéti ünnepkör 27 Az üres sír 

Jn 20,1-

10 

A kő el van véve a sírbolt 

elől - 

narratívája    a hitből fakadó látás Jézus 

    feltámadásáról tanúskodik 
     

 28 Jézus megjelenik 

Jn 

20,19- A feltámadott Jézusnak a 

  tanítványainak 23 

tanítványi kör közepén 

kapjon 

    helyet - Ő békességet hoz 
     

 

29-

32 A tanult bibliai   

  történetek   

  

dramatikus 

előadás   

  általi elmélyítése   

  Az eddigi órákon   

  szerzett   

  tapasztalatok ,   

  élmények   
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  megbeszélése   
     

 
Kötelező és ajánlott irodalom 

 
Tankönyv: Újfordítású Biblia, Kálvin János Kiadó (megrendelhető a kiadótól és 

könyvesboltokban) 

 

Ajánlott irodalom 

 

1. START Ifjúsági óravázlatok 14., Szentírás Szövetség (Kapható a 

keresztény könyvesboltokban.) 

2. Fiatalok az Élet Küszöbén program 13., Timóteus Társaság (kapható a 

Timóteus Társaságnál) 

3. TOP 4O ifjúsági óravázlat, Theologion Kiadó 

4. Josh McDowell, Bob Hostetler: Ne dobd el a zagyad!, Parakletos Könyvesház 
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5. Josh McDowell és Dick Day: Miért Várj Érdemes várni a szexszel a 

házasságig, Beszerezhető a Timóteus Társaságnál. 

6. Fiatalok Élet Küszöbén Tanagyag I.II.III. könyve Beszerezhető a Timóteus Társaságnál.  

7. Josh McDowell: Az vagyok akinek Mások mondanak? Beszerezhető a 

Timóteus Társaságnál. 

8. Jim Burns: Ifjúságépítők, Ifjúsági vezetők Kézikönyve, Új Remény Alapítvány 

9. Jim Burns: Szex Drog Rock and Roll, Új Remény Alapítvány 

10. Wayne Rice: Fején a Szöget I. II. 100 frappáns figyelemfelkeltő illusztráció 

előadásokhoz tanításokhoz beszerezhető, Új Remény Alapítvány 

11. David Lynn: Téma I. II, Új Remény Alapítvány 

 

A fejlesztés várt eredményei a 11. évfolyam végén: 

 

• Alapvető ismeretek más etikai álláspontok sarokköveiről.  
• Bevezető ismeretek arról, mi teszi közösséggé a gyülekezetet  
• A társadalom, közösségeink kirekesztő és befogadó folyamatainak ismerete  
• Alapvető ismeretek általános vallásos fogalmakról (kultusz, tabu, szent).  
• Alapvető bibliai fogalmak tisztázása, ismerete  
• Egyháztörténeti ismeretek arról, milyen korszakokban hogyan változott a 

fogalmak használata és hogyan értelmezhetők napjainkban. 

• Az egyház mint térben és időben egy közösség, egyházi élet napjainkban  
• Absztrakt gondolkodásmód, logikai készség és az összefüggések meglátására való 

képesség fejlesztése az adott témákon keresztül 
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Nemzetiségi nevelés-oktatás 

 

Iskolánkban a nemzetiségi nevelés-oktatás formája a magyar nyelvű roma/cigány 

nemzetiségi nevelés-oktatás, amely 

 biztosítja a roma/cigány tanulók számára a romák, a cigányság kulturális értékeinek 

megismerését, a romák/cigányok történelméről, irodalmáról, képzőművészetéről, zenei és 

tánckultúrájáról, valamint hagyományairól szóló ismeretek oktatását,

 nem kötelező eleme a romani és beás nyelv tanulása, de a szülők igénye alapján – 

nyelvoktató nemzetiségi nevelés-oktatás keretében – biztosítjuk a lovari nyelv oktatását,


 tartalmazza a roma/cigány népismeret műveltségi terület oktatását, a nemzetiségi 

önismeret fejlesztését és a folyamatosan szervezett roma/cigány kulturális tevékenységet,


 heti egy tanórára kiterjedő kötelező roma/cigány népismeret oktatása mellett heti
 

legalább két kötelező tanóra keretében roma/cigány kulturális tevékenységet is 

biztosít. Népismeret helyi tantervüket az 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 10.2. melléklete „A 

cigány nemzetiségi nevelés-oktatás” kerettantervei alapján adaptáltuk. 

Célunk, hogy tanítványaink minél alaposabban ismerjék meg saját népcsoportjuk eredetét, 

történelmét, tárgyi és szellemi kultúráját, hagyományait. 

Arra neveljük őket, hogy vállalják származásukat. Mindent megteszünk azért, hogy a 

tankötelezettségnek a többséghez tartozó társaikkal azonosan tegyenek eleget. Minél többen 

szerezzék meg választott szakmájukban a szakmunkás bizonyítványt. Készüljenek fel a permanens 

tanulás követelményeire. 

Pályázati forrásból tovább bővítjük a könyvtárban található cigány irodalmat, segítjük a 

szabadidős tevékenységet, ezzel is biztosítva a roma és nem roma gyermekek együttnevelést, a 

másság elfogadásának képességét fejlesztve. 

Oktató, nevelő munkánkat a helyi Roma Nemzetiségi Önkormányzat egyetértésével végezzük. 

Kapcsolatunk rendszeres, több projektben együtt dolgozunk, ezt a jövőben is így tesszük.  

A nyilatkoztatás módját a hatályos jogszabályoknak megfelelően választjuk 

meg. A népismeret tantárgy oktatásához az ajánlott kerettantervet adaptáltuk. 
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A heti két tanóra időtartamú kulturális tevékenység nem kötött tervezésű, a közösség és a 

pedagógus szabad választása a kínálat, a lehetőségek alapján, alkalmazkodva a helyi nemzetiségi 

önkormányzat, a MPE Országos Cigány Missziója, valamint a megvalósítandó pályázatok 

programjaihoz. 

 Jeles napok, ünnepnapok: megemlékezés a roma kultúra napján, és a roma holokauszt 

áldozatainak emléknapján.

 Hagyományok ápolása – közös főzés a nagyszülőkkel – anekdoták hallgatása.


 Sportrendezvények, családi napok szervezése.


 Tehetséggondozó programok: ének, hangszeres zene, tánccsoportok működtetése.


 Fellépőként, vagy látogatóként részt veszünk kulturális rendezvényeken, kiállításokon, 

rajzpályázatokon.

 Az iskola könyvtárában fellelhető nemzetiségi irodalmat megismertetjük, vetélkedő 

formájában számon kérjük az olvasni szerető tanítványainktól.

 Követjük a romák életét bemutató médiumokat.


 Magunk is készítünk újságot, honlapunkon megjelentetjük az iskolai élet eseményeit.


 Csatlakozunk a közéleti klub sikeres roma embereket bemutató előadásaihoz.


 Felkészülünk, és részt veszünk a cigány népismeret tanulmányi versenyen.


 Tanítványaink beneveznek a Békési Roma Nemzetiségi Önkormányzat tanulmányi 

versenyére.

 Iskolai gálán bemutatjuk a nemzetiség zenéjét, dalait, táncát.


 Visszahívjuk sikeressé vált művész tanítványainkat, előadónak, és életútjuk 

bemutatásával példaként állítjuk őket tanítványaink elé.

 Hangsúlyosan veszünk részt a jótékonysági alkalmakon, rászorulók megsegítésében.
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Cigány népismeret 

 

A hazai cigány nemzetiség számára a kultúra az identitás fenntartásának és 

megerősödésének alapvető feltétele. Megnőtt a nemzetiségi nevelést és oktatást végző 

intézmények szerepe a kultúra közvetítésében, az identitás tudatosításában. A nevelés és oktatás 

feladatai éppen ezért nem korlátozódhatnak csak az ismeretek átadására és a készségek 

fejlesztésére. Gyakorlati és sokrétűen felhasználható tudásra és a képességek fejlesztésére kell 

törekedni, amelyek egyben feltételei az értékeken alapuló cselekvésnek. Az önmeghatározás, az 

ítélőképesség, a tudomány és művészet iránti nyitottság és a mindenkori személyes adottságok 

és lehetőségek határain belüli teljesítmény elérése a cél. Ez a feltételrendszer nyit utat a 

felelősségteljes élet felé. Az élethosszig tartó tanulás jegyében a magyarországi nemzetiségek 

legfontosabb oktatáspolitikai célja egy olyan nevelési és oktatási kínálat fenntartása és 

fejlesztése, amely mindenki számára elérhető és átjárható. A szokások ápolása, a történelem és 

a jelen ismerete – mindezek az identitás nélkülözhetetlen részét képezik. Modern világunkban 

az emberi kapcsolatokon keresztül történő tanulás éppoly fontos, mint a tudás és az információ 

megszerzése, valamint a cselekvési stratégiák kifejlesztése. A célok és a feladatok a tantárgy 

sajátosságaiból adódnak, így a család érték- és hagyományközvetítő szerepének- és azok 

tiszteletének intézményi befogadása is. A cigány nemzetiségi nevelést, oktatást vállaló iskolák 

tanulói először élményszerű helyzetekben találkoznak a legfontosabb hagyományokkal, az 

életmódbeli szokásokkal és a nemzetiség kultúrájával. Ezekre az élményekre építve cselekvés- 

és projektorientált oktatási formákban a fokozatosság elve alapján szereznek ismereteket a 

nemzetiség történeleméről, néprajzáról, nyelvéről, irodalmáról és a médiáról. A tanulók 

tájékozottak abban, hogy a hagyományőrzés családon kívüli színterei különböző intézmények 

és szervezetek. A népismeret tantárgy tanulása a tanulók számára lehetővé teszi, hogy 

toleránsak és nyitottak legyenek a mássággal szemben, amely alkalmassá teszi őket más 

nemzetiségek és népek elfogadására. A heti egy tanítási óra tizenkét évfolyamon keresztül 

intenzív és alapos ismeretszerzést és képességfejlesztést tesz lehetővé. A kerettanterv a 

népismeretet önálló tantárgyként tervezte.  
A népismeret tantárgy feladata - identitás- és értékközvetítés - hatással van a módszerek 

megválasztására. A nyitott oktatási formákban történő tanítás olyan ismeretszerzést biztosít, 

amely az élménytől a cselekvésen és megértésen át a tapasztalathoz vezet. Így fokozatosan 

kialakulnak a tanulókban azok a kompetenciák, amelyek alkalmassá teszik őket önálló 

projektek lebonyolítására. 

 

9. évfolyam: heti 1 óra/hét, összesen 36 óra 

 

A tantárgy beszélgetéseknek, vitáknak, saját álláspont képviseletének, vélemények 

tiszteletben tartásának, másság megértésének, elfogadásának, tolerancia gyakorlásának ad teret. 

Rendszerezi a térbeli ismereteket, koordinálja az időbeli tájékozódást. Nyitottá teszi a tanulókat 

más nyelvek és kultúrák iránt. Pozitív jövőképet kínál. 

A tantárgy biztosítja projektmunka bemutatását, beszámoló, előadás tartását, az objektív 

érvelés gyakorlását. Segít tájékozódni a cigány nemzetiséget érintő aktuális kérdésekben. 

Pozitív példákat mutat különböző kultúrák együttéléséről. 

Tematikai egység/ 

Szociális kapcsolatok - Személyes életvitel 

Óraker

et 

Fejlesztési cél 10 óra  

Előzetes tudás Életmód, identitástudat, jövőkép.  

A tematikai 

egység Időkeretek, életmódmodellek, tervek összehasonlító elemzésének 
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nevelési-fejlesztési gyakorlása.  

céljai     
 

  

Ismeretek/Fejlesztési követelmények 

Kapcsolódási 

pontok 

Nemzetiségek együttélése, egymáshoz való viszonya. Különböző roma Magyar nyelv és 

közösségek normarendszere. irodalom: 

Családi konfliktusok és kezelésük. Generációs problémák. nyelvcsaládok, 

Kapcsolatteremtés, kapcsolattartás nemzetségek, csoportok és 

tagok nyelvrokonság. 

között. Történelem, 

társadalmi Problémák megfogalmazása, megoldási javaslatok. 
 és állampolgári 

 ismeretek: 

 népszámlálással 

 

kapcsolatos 

ismeretek. 

 

Matematika: 

becslési 

 adatok, számosság. 

 Kulcsfogalmak   

Tematikai egység/ 

Természeti és társadalmi környezet - Adott 

településre, 

Órakere

t 

Fejlesztési cél 

adott népcsoportra 

vonatkozóan  12 óra 

Előzetes tudás 
A lakóhely, a környezet történelmi, földrajzi és néprajzi ismeretei. 

A roma közösségek életmódja.   
   

A tematikai 

egység Összefüggések keresése a cigányok történelme, földrajzi 

nevelési-fejlesztési elhelyezkedése, nyelve között.   

céljai    

Ismeretek/Fejlesztési követelmények 

Kapcsolódási 

pontok 

Adott település helyzete, lakossága, élete. Településszerkezet, Történelem, 

cigánytelep, cigánysor, cigány porták, házak. Lehetőségek (munka, társadalmi és 

megélhetés) feltérképezése. Helyi tevékenységek felkutatása. állampolgári 

A cigány nemzetiség történelmi, tárgyi és szellemi örökségének, ismeretek: századok 

értékeinek bemutatása időrendben. és életmódok, 

Cserekereskedelem és pénzforgalom, megélhetési módok régen és (társadalmi 

ma. Az életmód alakulása különböző történelmi időszakokban, rétegződés, 

berendezkedések, túlélési stratégiáik. Életmód és foglalkozás megélhetési 

Vizuális kultúra: 
életmód ábrázolása, 
tárgykultúra, szociofotó 
mint műfaj. 

Nagycsalád, közösség, norma, normarendszer, pozitív-negatív 
minta, példakép. 
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közötti 

összefüggés 

keresése.  stratégiák). 

Mesterségek – foglalkozások - tevékenységek megnevezése 

magyar, 

Földrajz: helyi romani és beás nyelven. 

  

területi 

elhelyezkedés 

  szerinti 

  csoportosítások, 

  feldolgozások. 

  Vizuális kultúra: 

  tárgyak, 

  tevékenységek képi  



Reményhír Szakközépiskola, Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola 

OM:201689 

Pedagógiai Program, 2017 

 

377 

    

ábrázolása 

(művészi 

    alkotások és tanulói 

    produktumok). 

Kulcsfogalm

ak  Településszerkezet, mesterség – foglalkozás - tevékenység,   
  cserekereskedelem, szellemi örökség.     

     

Tematikai egység/ 
Múlt és jelen - Tudomány - cigánykutatások 

 
Óraker

et 

Fejlesztési 

cél 

   14 

óra      

Előzetes 

tudás 
 A korábban tanult népismereti, történelmi események rendszerező 
 áttekintése.     

       

A tematikai 

egység 

Összefüggések keresése a politikai-társadalmi-gazdasági események 

és 

nevelési-fejlesztési a cigányság mai helyzete között.     

céljai  Cigánykutatások elemzése.     

Ismeretek/Fejlesztési követelmények 

Kapcsolódási 

pontok 

Egymásrautaltság a háborúk idején. 

Történel

em,   

A holokauszt előzményei Magyarországon (dualizmus és a 

társadalm

i és  

cigányság).   

állampolg

ári  

A cigány nemzetiség sorsa hazánkban a II. világháborútól 

napjainkig. ismeretek: Mária 

Iparosítás és mezőgazdaság az 1956 utáni Magyarországon. Terézia politikája, a 

A rendszerváltás története és hatása a magyarországi cigányságra. dualista   

A tudományos kutatások kezdetei, tudományterületei és 

jelentőségei. Magyarország, 

Néhány kiemelt esemény, jelenség időpontjának megismerése (pl. 

koncentrá

ciós  

első országos cigány összeírás, letelepítésről szóló rendeletek, 

táborok, 

holokauszt, 

vándoripar korlátozása). 

pártálla

m,   

Bemutatóhelyek, tárlatok látogatása, kiállítások rendezése rendszerváltás. 

(szakanyagok, saját produktumok).     

Filmrészletek vetítése, találkozók szervezése.     
 

Kulcsfogalmak Iparosítás, földosztás, kollektivizálás, munkamegosztás, koncentrációs 

tábor, holokauszt, pártállam, rendszerváltás, integráció, 

munkanélküliség, tanulmány, kutatás, kutatóintézet. 
 
A fejlesztés várt eredményei a 9. évfolyam végén: 
 
A tanulók ismerjék a magyarországi cigányok történelmi eseményeit és azok összefüggéseit.  
 
Forráselemzések során tudjanak ok-okozati  összefüggésekből következtetéseket levoni. 
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10. évfolyam: 1 óra/hét, összesen 36 óra 
 

Tematikai  Óraker

et 

egység/ 

Szociális kapcsolatok - Társadalmi és politikai 

környezet 
15 óra 

Fejlesztési cél 
 
  

Előzetes tudás   Együttélési modellek, kapcsolattartási módok.  
 
A tematikai A rendszerváltás utáni évtizedek politikai lépéseinek megismertetése a 

egység nevelési- cigányok helyzetének megváltoztatására. 

fejlesztési céljai  

Ismeretek/Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Előítéletek alakulása és változása az idők során. Magyar nyelv és irodalom: 

Magyarországi cigányság a XXI. században. dokumentum- és játékfilmek 

Aktuális politikai kérdések tanulmányozása, megtekintése, szituációs és 

állásfoglalások, értelmezések gyakorlása. drámajátékok, 

Néhány jeles esemény időpontjának ismerete. Hír- és véleményalkotások, érvelések, 

képanyag gyűjtése, rendszerezése a nemzetiségekre – vita gyakorlása. 

kiváltképpen a cigányságra vonatkozóan. 

Szociográfiai 

Történelem, társadalmi és írások a cigányságról. 

A cigányság szerepe a nemzetközi kapcsolatokban. állampolgári ismeretek: 

Együttműködés és felelősség a mindennapokban. 

nemzetiségi politika, 

nemzetiségi 

Pozitív példák, minták keresése, identitástudat, 

jövőkép arányok, társadalmi feszültségek 

formálása.  és megoldáshoz vezető utak 

A szociális háló felépítése a szociális törvény 

tükrében. vázolása, a szociális szféra 

Tájékozódás támogatási, pályázati lehetőségekről. felépítése. 

Kulcsfogalm

ak Politika, közélet, szociális törvény, szociográfia, nemzetiségi törvény, 
 esélyegyenlőség, pozitív diszkrimináció, identitás. 
 

Tematikai egység/ 
Kulturális élet - Cigányok a médiában 

 

Óraker

et 

Fejlesztési cél 

  21 

óra     

Előzetes tudás Irodalmi, képzőművészeti, zenei műfajok, irányzatok.   

A tematikai 

egység A cigányság ábrázolása, bemutatása. Rendszerszemlélet alakítása. 

nevelési-fejlesztési      

céljai      

Ismeretek/Fejlesztési követelmények 

Kapcsolódási 

pontok 

Novella- és regényrészletek, elbeszélések, versek, legendák, Magyar nyelv és 

anekdoták, színdarabok, filmek cigány emberekről, emberektől – 

irodalo

m;   

középiskolás 

fokon.  

művészetek: 

művészi 
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Különleges életutak, kiemelkedő alkotások. Kitüntetések, díjak kifejezőeszközök 

áttekintése. Idézetek gyűjtése. 

sokfélesége, pozitív 

és 

Cigányságot ábrázoló kreációk gyűjtése, elemzése. A típusjegyek 

negatív cigánykép 

az 

kiemelése. Sztereotípiák megjelenése az ábrázolásokban. alkotásokban, a 

Találkozók szervezése cigány származású alkotókkal, 

művészekkel. mitológia szerepe. 

Nyomtatott és elektronikus sajtótermékek megismerése, elemzése. 

A 
Történel

em, 

  

média szerepe a cigányság megítélésében. Cigánykép a mai 

magyar   

médiában és szerepe a sztereotípiák kialakulásában. 

társadalm

i és  

Cigány újságírók, rádiósok, filmesek és közszereplők. 

állampol

gári  

Adott település cigány közösségének sajátos helyi hagyományai. 

ismerete

k:    
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   nemzetiségek 

   Magyarországon. 

   Informatika: 

   

internetes 

folyóiratok, 

   archivált rádiós, 

   televíziós műsorok. 

 

Kulcsfogalm

ak Legenda, anekdota, cigányábrázolás, tömegkommunikáció, média, 
  manipuláció, közszolgálat. 

   

 A fejlesztés 

várt 

A tanulók tudják a magyarországi cigányok történelmi eseményeit és 

azok 

 összefüggéseit. Forráselemzések során tudjanak ok-okozati 

 
eredményei a 

10. összefüggésekből következtetéseket levonni. Képesek legyenek interjút 

 
évfolyam 

végén készíteni az adatközlőkkel, majd a kutatott, kapott anyagot megfelelő  

  módon prezentálni, bemutatni. 
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11. évfolyam: 1 óra/hét, összesen 32 óra 

 

Tematikai egység/ 

Cigány nyelvek 

Órakere

t 

Fejlesztési cél 16 óra  

Előzetes tudás Cigány népcsoportok és nyelvhasználatok.  
 

A tematikai egység Az európai és hazai cigány népcsoportok nyelvhasználat szerinti 

területi nevelési-fejlesztési elhelyezkedésének rögzítése. 

céljai  

Ismeretek/Fejlesztési követelmények 

Kapcsolódási 

pontok 

Cigány nyelvhasználat színterei a családban, a településen, a Cigány nyelv és 

társadalomban, határon túl – gyűjtőmunka a saját és a tágabb 

irodalom: a 

témához 

környezetben.  kapcsolódó nyelvi 

Olvasott és/vagy hallott művek. Kétnyelvűség, nyelvcsere. kifejezőeszközök. 

Beszámoló készítése néprajzi és/vagy nyelvi kutatómunka 

Magyar nyelv és eredményéről.  

Nyelvvizsga-központok. 

irodalom: 

nemzetiségi 

nyelvek, 
A nemzetközi cigány nyelvújítás törekvései. 

nyelvpolitika, 
Nemzetiségi nyelvi jogok érvényesülése Magyarországon és az 

könyvek olvasása, 
Európai 

Unióban. 

 

 filmek   

  megtekintetése. 

  Informatika: 

  Prezentációk 

  készítése, 

  hanganyagok 

  rögzítése, feltöltése. 

Kulcsfogalm

ak Nyelvcsalád, nyelvrokonság, kétnyelvűség, nyelvcsere, egyéni és 
 közösségi nyelvi jogok, jövevényszó, nyelvújítás  

 

 

Tematikai egység/ 

Kulturális élet - Cigányok a médiában 

Órakere

t 

Fejlesztési cél 16 óra   

Előzetes tudás Műalkotások alapvető elemzése.   

A tematikai 

egység Tájékozódási készség fejlesztése a cigány művészetben (irodalom, 

nevelési-fejlesztési zene, tánc, képzőművészet) – európai kitekintéssel.  

céljai    

Ismeretek/Fejlesztési követelmények 

Kapcsolódási 

pontok 

A cigányságról szóló irodalmi, képzőművészeti és zenei 

ismeretek Magyar nyelv és 
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összegzése. A legfontosabb alkotásokon, műveken keresztül a 

irodalom; 

művészetek: 

cigány származású költő, író, képzőművész céljainak, 

törekvéseinek Az irodalomban, 

felismerése, megfogalmazása. Kortárs cigány alkotóműhelyek képzőművészetben 

ismerete és jelentősége az identitás megőrzésében. 

megjelenő 

jellegzetes 

Az autentikus cigányzene és a magyar népzene kapcsolata, cigánykép; a média 

tánckultúra.  mint nyelvi, vizuális 

A régi mulató Magyarország. Híres cigányzenészek. Modern 

zenei kifejező eszköz. A 

irányzatok jeles cigány képviselői. Cigány színházi törekvések, cigányzene mint   
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színtársulatok, cigány nyelvű 

színdarabok. Cigányok a médiában. 

A cigány művészet elhelyezése Európa és a Föld művészetének 

kontextusában. Kapcsolat Indiával. Kiemelkedően tehetséges 

kortárs cigány fiatalok lehetőségei. Diákkutatók. Jelentősebb 

tanulmányok, tanulmánykötetek megismerése. Hazai és nemzetközi 

kutatások összevetése. 

Kritikus szemlélet és tárgyilagos véleményalakítás. 

Kiselőadások a magyarországi cigányok kulturális életéről egyéni 

élmény hozzáadásával. 

 
hungarikum, 

modern irányzatok, 

műfajok. 

Kulcsfogalm

ak Szimbólum, cigányzene – cigány zene, előítélet, sztereotípia, 
 diszkrimináció, kulturális autonómia, antropológia. 
 

A fejlesztés várt eredményei a 11. évfolyam végén: 

 
A tanulók ismerjék a magyarországi cigányok történelmi eseményeit és azok összefüggéseit. 

Forráselemzések során tudjanak ok-okozati összefüggésekből következtetéseket levonni.


A tanulók tudják értelmezni a magyarországi cigányok történelmét, jelenlegi helyzetét. 

Legyenek képesek önálló forráselemzéssel új ismereteket szerezni, összefüggéseket megállapítani, 

következtetéseket levonni. Szerzett tudásukat akarják mások számára átadni, prezentálni.

Ismerjék a kétnyelvűség értékeit.
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Informatika 

 

 

Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló 

az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök használata olyan 

eszköztudást nyújt a tanulóknak, melyet a tanulási folyamat közben bármely ismeretszerző, -

feldolgozó és alkotó tevékenység során alkalmazni tudnak. Ennek érdekében fontos a 

rendelkezésre álló informatikai és információs eszközök és szolgáltatások megismerése, 

működésük megértése, az egyéni szükségleteknek megfelelő szolgáltatások kiválasztása és 

célszerű, értő módon való kritikus, biztonságos, etikus alkalmazása.  

Az informatikai és információs eszközök, szolgáltatások az egyén életének és a 

társadalom működésének szinte minden területét átszövik, ezért az informatika tantárgyban 

szereplő fejlesztési területek számos területen kapcsolódnak a Nemzeti alaptanterv 

műveltségterületeinek fejlesztési feladataihoz. Az informatika tantárgy keretében megoldandó 

feladatok témájának kiválasztásakor, tartalmainak meghatározásakor fokozott figyelmet kell 

fordítani a kiemelt nevelési célok, a kulcskompetenciák és az életszerű, releváns információk 

megjelenítésére. 

Az informatika tantárgy feladata, hogy korszerű eszközeivel és módszereivel felkeltse az 

érdeklődést a tanulás iránt, és lehetővé tegye, hogy a tanuló a rendelkezésre álló informatikai 

eszközök segítségével hatékonyabbá tegye a tanulási folyamatot. Az informatika tanulása 

hozzásegíti a tanulót, hogy önszabályozó módon fejlessze tanulási stratégiáját, ennek érdekében 

ismerje fel a tanulási folyamatban a problémamegoldás fontosságát, az információkeresés és az 

eszközhasználat szerepét, legyen képes megszervezni tanulási környezetét, melyben fontos 

szerepet játszanak az informatikai eszközök, az információforrások és az online lehetőségek. 

Az informatika tantárgy segíti a tanulót abban, hogy az internet által nyújtott lehetőségek 

kihasználásával aktívan részt vegyen a demokratikus társadalmi folyamatok alakításában, 

ügyeljen a biztonságos eszközhasználatra, fejlessze kritikus szemléletét, érthető módon és 

formában tegye fel a témával kapcsolatos kérdéseit, törekedjen az építő javaslatok 

megfogalmazására, készüljön fel a változásokra. Az informatika tantárgy kiemelt célja a digitális 

kompetencia fejlesztése, az alkalmazói programok felhasználói szintű alkalmazása, az 

információ szerzése, értelmezése, felhasználása, az elektronikus kommunikációban való aktív 

részvétel.  
 

9. évfolyam: 1 óra/hét, összesen 36 óra 

11.évfolyam:1 óra/hét, összesen:32 óra 

 

Tematikai 

egység/ Fejlesztési 

cél 

1. Az informatikai eszközök használata 
Órake

ret 4 óra 

Előzetes tudás Az operációs rendszer alapvető funkcióinak ismerete, alkalmazása.  

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A számítógépes perifériák használatbavétele. Az összetett 
munkához szükséges eszközkészlet kiválasztása. Az adatok biztonságos 
tárolása. Az informatikai környezet tudatos alakítása. Az egészséges 

munkakörnyezet megteremtése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási 

pontok 

A számítógépes perifériák megismerése, használatbavétele, Természetismeret 
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működésük fizikai alapjai 

A számítógép fő egységeinek megismerése, az alaplap, a 
processzor, a memória főbb jellemzői. 

Bemeneti és kimeneti perifériák, adathordozó eszközök 
használata, működési elve. 

(fizika; kémia): 

elektromágnesesség, 
optika, félvezetők, 
folyadékkristályok, 
színek, festékek, analóg 

és digitális jelek. 

Az összetett munkához szükséges eszközkészlet kiválasztása 
Az összetett munkához szükséges eszközkészlet kiválasztási 

szempontjainak megismerése. 

Digitalizáló eszközök. 
Az operációs rendszer és a számítógépes hálózatok főbb 

feladatai és szolgáltatásai. 

 

Az adatok biztonságos tárolása. Az informatikai környezet 

tudatos alakítása 
Az adatok biztonságos tárolásának szoftveres és hardveres 

biztosítása.  
Fájlok illetéktelenek által történő hozzáférésének 

megakadályozása. 

 

Az egészséges munkakörnyezet megteremtése 
Egészséges, ergonómiai szempontoknak megfelelő 

számítógépes munkakörnyezet kialakítása. 

Természetismeret 
(biológia-egészségtan): 

az érzékszervek 
védelmét biztosító 
szabályok, helyes 
szokások; a környezeti 

állapot és az ember 
egészsége közötti 
kapcsolat, igény az 
egészséges 

életkörülményekre. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Digitális kamera, adatvédelem.  

 
 

Tematikai 

egység/ Fejlesztési 

cél 

2. Alkalmazói ismeretek 
Órake

ret 20 óra 

 
2.1. Írott és audiovizuális dokumentumok 

elektronikus létrehozása 
 

Előzetes tudás 

Az operációs rendszer alapvető funkcióinak ismerete, alkalmazása. 
A digitális képek formáinak ismerete, képszerkesztő program 
használata. Karakter- és bekezdésformázások végrehajtása 
szövegszerkesztő programmal. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Nagyobb dokumentumok létrehozása, átalakítása, formázása. 

Körlevél készítése. Különböző formátumú produktumok készítése, a 

megfelelő formátum célszerű kiválasztása. Személyes dokumentumok 

létrehozása, átalakítása, formázása. Multimédiás dokumentumok 

készítése. Interaktív anyagok, bemutatók készítése. A feladat 

megoldásához szükséges alkalmazói eszközök kiválasztása és komplex 
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használata. 

 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási 

pontok 

Nagyobb dokumentumok létrehozása, átalakítása, formázása 

Nagyobb terjedelmű dokumentum szerkesztése. 

Élőfej, élőláb. 

Stílusok alkalmazása. 

Tartalomjegyzék készítése.  

Személyes dokumentumok létrehozása, átalakítása, formázása. 

Természetismeret 

(fizika; kémia; 

biológia-egészségtan): 

projektmunka 

elkészítése; kísérlet 

vagy vizsgálat 

jegyzőkönyvének 

elkészítése. 

 

Vizuális kultúra: 

gyűjtött információ- és 

képanyagból írásos 

összefoglaló készítése. 

Médiahasználat. 

Körlevél 

A törzsdokumentum és az adattábla fogalmának megismerése. 

Dokumentum készítése körlevél funkció felhasználásával. 

Egyéb iskolai dokumentum készítése kiadványszerkesztő 

programmal. 

 

Különböző formátumú produktumok készítése, a megfelelő 

formátum célszerű kiválasztása 

Egyénileg készített, letöltött elemek (zene, fénykép, film, 

animáció stb.) elhelyezése közös multimédiás dokumentumban. 

Szöveg, kép elhelyezése a dokumentumban. 

Dokumentumok nyomtatási beállításai. 

Kommunikáció - 

magyar nyelv és 

irodalom: 

szövegalkotás. 

 

Természetismeret 

(fizika; kémia; 

biológia-egészségtan): 

vizsgálatok 

eredményének 

prezentálása; 

projektmunka 

bemutatása. 

Hangszerkesztés 

Digitális hangformátumok megismerése.  

A formátumok átalakítása. 

Hangszerkesztő program használata.  

Ének-zene: saját 

munkák, gyűjtések 

felhasználása az 

elektronikus 

hangalakítás során. 

Multimédiás dokumentumok készítése. Interaktív anyagok, 

bemutatók készítése 

A feladat megoldásához szükséges alkalmazói eszközök 

kiválasztása és komplex használata. 

Utómunka egy videoszerkesztő programmal. 

Vizuális kultúra: 

mozgóképi 

szövegkörnyezetben 

megfigyelt emberi 

kommunikáció 
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A weblapkészítés alapjai. értelmezése. 

Szövegkörnyezetben 

megfigyelt egyszerűbb 

(teret és időt formáló) 

képkapcsolatok, kép- 

és hangkapcsolatok 

értelmezése.  

Átélt, elképzelt 

vagy hallott 

egyszerűbb események 

mozgóképi 

megjelenítésének 

megtervezése, esetleg 

kivitelezése az 

életkornak megfelelő 

szinten (például story-

board, animáció, 

interjú).  

Kulcsfogalm

ak/ fogalmak 

Élőfej, élőláb, oldalszám, stílus, tartalomjegyzék, körlevél, 

törzsdokumentum, multimédia, videó. 

 

 

Tematikai 

egység/ Fejlesztési 

cél 

2.2. Adatkezelés, adatfeldolgozás, 

információmegjelenítés 
 

Előzetes tudás 

Az operációs rendszer alapvető funkcióinak ismerete, alkalmazása. 

Egyszerű táblázatkezelési műveletek végrehajtása. Táblázatba foglalt 

adatokból célszerű diagramok készítése. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Problémamegoldás táblázatkezelővel. Adatkezelés 

táblázatkezelővel. Adatok tárolásához szükséges egyszerű adatbázis 

kialakítása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási 

pontok 

Problémamegoldás táblázatkezelővel 

A hétköznapi életben előforduló problémák megoldása.  

Tantárgyi feladatok megoldása.  

Függvények használata. 

Matematika: 

kamatos kamat 

számítása, 

befektetésekkel, 

hitelekkel kapcsolatos 

számítások. 

Statisztikai számítások 

Statisztikai függvények használata táblázatkezelőkben. 

Az adatok grafikus szemléltetése.  

Matematika: 

számok, műveletek, 

egyéb matematikai 

szimbólumok (pl. 

képek, szakaszos ábrák, 

diagramok, táblázatok, 

műveletek, nyitott 

mondatok) alapján az 
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általuk leírt valóságos 

helyzetek, történések, 

összefüggések 

elképzelése. 

 

Természetismeret 

(biológia-egészségtan; 

kémia; fizika): 

a természeti és 

technikai rendszerek 

állapotának leírására 

szolgáló szempontok és 

módszerek használata. 

Adatkezelés táblázatkezelővel 

Adatok rendezése, szűrés. 

Függvények alkalmazása különböző lapokon lévő adatokra.  

Matematika; 

természetismeret 

(földrajz; fizika; 

kémia):  

táblázatok adatainak 

rendezése. 

Térinformatikai alapismeretek 

Térképek és adatbázisok összekötési lehetőségei. 

Útvonalkeresők, térképes keresők használata. 

Természetismeret 

(fizika; földrajz): 

matematika: a térbeli 

tájékozódást szolgáló 

eszközök és módszerek 

alapjai és 

felhasználásuk. A GPS 

idő-, távolság- és 

sebességadatainak 

értelmezése. 

Adatok tárolásához szükséges egyszerű adatbázis kialakítása 

Adatbázis létrehozása. 

Adattábla, rekord, mező, kapcsolat, kulcs. 

Adatbázis feltöltése. 

Algoritmusok alkalmazása a feladatmegoldásokban. 

 

Kulcsfogalm

ak/ fogalmak 

Adatbázis, relációs adatbázis, adat, adattábla, rekord, mező, kapcsolat, 

kulcs. 

 

 

Tematikai 

egység/ Fejlesztési 

cél 

3. Problémamegoldás informatikai eszközökkel és 

módszerekkel 

Órak

eret 

14 

óra 

 3.1. A problémamegoldáshoz szükséges módszerek és 

eszközök kiválasztása 
 

Előzetes tudás 
Algoritmusleíró eszközök ismerete és használata, egyszerűbb 

algoritmusok megírása. Fejlesztői környezet használata. 
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A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Tantárgyi és egyéb problémák informatikai eszközök segítségével 

történő megoldása csoportmunkában, a megoldáshoz szükséges 

algoritmusok készítése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A problémák megoldásához szükséges eszközök és 

módszerek komplex alkalmazása 

A problémamegoldáshoz szükséges informatikai eszközök 

kiválasztása. 

Tantárgyi és egyéb problémák informatikai eszközök 

segítségével történő megoldása, a megoldáshoz szükséges 

algoritmusok készítése. 

Matematika: 

ismerethordozók használata. 

Számítógépek használata. 

Algoritmus követése, 

értelmezése, készítése.  

Matematikai modellek, 

alkalmazásuk módja. 

 

Kommunikáció – magyar 

nyelv és irodalom; idegen 

nyelvek; matematika; 

természetismeret (földrajz): 

szövegfeldolgozás. 

Problémák megoldása munkacsoportban. A 

problémamegoldó tevékenység tervezése 

Az iskolához és a köznapi élethez kapcsolódó problémák 

megoldásának tervezése és megvalósítása csoportmunkában.  

Projektmunkák informatikai eszközökkel történő 

kivitelezése. 

Matematika: 

ismerethordozók használata. 

Számítógépek használata. 

Algoritmus követése, 

értelmezése, készítése.  

Matematikai modellek 

(pl. számítógépes 

programok), alkalmazásuk 

módja.  

Modell (ábra, diagram) 

alkotása, értelmezése 

fogalmakhoz.  

Közelítő értékek 

meghatározása, egyenletek, 

egyenletrendszerek 

megoldása, diagramok 

készítése. 

 

Kommunikáció – magyar 

nyelv és irodalom; idegen 

nyelv; természetismeret 

(földrajz): 

szövegfeldolgozás. 

Kulcsfogalmak/fogal

mak 

Probléma, tervezés, megvalósítás, projektmunka. 

 

 

Tematikai 

egység/ Fejlesztési 

cél 

3.2. Algoritmizálás és adatmodellezés  
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Előzetes tudás Algoritmus kódolása valamely fejlesztői környezetben. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Tantárgyi problémák algoritmizálása. Tervezési eljárások, az alulról 

felfelé építkezés és a lépésenkénti finomítás elveinek használata.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási 

pontok 

Adott feladat megoldásához tartozó algoritmusok 

megfogalmazása, megvalósítása számítógépen, a feladat 

megoldásához algoritmusok tervezése, végrehajtása, elemzése 

Tantárgyi problémák megoldási algoritmusainak 

tanulmányozása. 

Algoritmusok alkotása különböző tervezési eljárások 

segítségével, az alulról felfelé építkezés és a lépésenkénti finomítás 

elvei. Algoritmusok megvalósítása. 

Néhány típusalgoritmus vizsgálata. 

Kommunikáció – 

magyar nyelv és 

irodalom; idegen 

nyelv; matematika; 

természetismeret 

(földrajz): 

szövegfeldolgozás. 

 

Természetismeret 

(fizika; kémia) 

összefüggések, 

folyamatok 

programozása. 

A problémamegoldáshoz szükséges adatok és az eredmény 

kapcsolata, megtervezése, értelmezése 

A beállítások értelmezése. 

 

Elemi és összetett adatok megkülönböztetése, kezelése, 

használata. Adatmodellezés, egyszerű modellek megismerése 

Különböző adattípusok használata a modellalkotás során. 

Kommunikáció – 

magyar nyelv és 

irodalom; idegen 

nyelv; matematika; 

természetismeret 

(földrajz): 

szövegfeldolgozás. 

Kulcsfogalm

ak/ fogalmak 

Tantárgyi probléma, alulról felfelé építkezés elve, lépésenkénti 

finomítás elve, elemi adat, összetett adat, bemenő adat, eredmény. 

 

 

Tematikai 

egység/ Fejlesztési 

cél 
3.3. Egyszerűbb folyamatok modellezése  

Előzetes tudás Fejlesztői környezet ismerete. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Tantárgyi szimulációs programok használata. Tantárgyi mérések 

eredményeinek kiértékelése informatikai eszközökkel. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási 

pontok 

Mérések és szimulációk, a paramétermódosítás hatásai, Természetismeret 
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törvényszerűségek megfogalmazása, modellalkotás egyszerű 

tevékenységekre 

Tantárgyi szimulációs programok használata. 

A beállítások hatásainak megfigyelése, a tapasztalatok 

megfogalmazása. 

Tantárgyi mérések eredményeinek kiértékelése informatikai 

eszközökkel. 

Modellalkotás egyszerű tevékenységekre. 

(fizika; 

kémia):természettudomá

nyos folyamatokkal 

foglalkozó programok. 

 

Matematika: véletlen 

esemény, valószínűség. 

Kulcsfogalm

ak/ fogalmak 

Mérés, értékelés, eredmény, szimuláció, beállítás, modell. 

 

 

Tematikai 

egység/ Fejlesztési 

cél 

4. Infokommunikáció 
Órake

ret 10 óra 

 
4.1. Információkeresés, információközlési 

rendszerek 
 

Előzetes tudás Információ keresése, a hiteles és nem hiteles információ 

megkülönböztetése, az információ kritikus értékelése.  

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A feladatok elvégzéséhez szükséges információk azonosítása, 

meghatározása, megkeresése, felhasználása. A dokumentumok önálló 

publikálása.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási 

pontok 

Önálló információszerzés 

Információkeresési stratégia. 

Tartalomalapú keresés. 

Logikai kapcsolatok. 

A szükséges információ önálló meghatározása, a találatok 

szűkítése, kigyűjtése, felhasználása. 

Természetismeret 

(k): 

természettudományos 

projektek kidolgozása, 

pályázati anyagok 

készítése. 

A számítógéppel 

segített tanulás 

módszereinek 

alkalmazása a mérés, 

információkeresés, 

bemutatók és a 

kommunikáció 

segítésére.  

A 

problémamegoldásra 

irányuló, hatékony 

információkeresés. 

Az információk közlési célnak megfelelő alakítása, a 

manipuláció megismerése 

A találatok elemzése, értékelése hitelesség szempontjából.  

A közlés céljának felismerése. 

Társadalomismeret: 

egy esemény 

információinak 

begyűjtése több 
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A reklámok manipulatív tevékenységének felfedése. párhuzamos forrásból, 

ezek összehasonlítása, 

elemzése, az 

igazságtartalom 

keresése, a manipulált 

információ felfedése. 

A publikálás módszereinek megismerése, szabályai 

Az elkészült dokumentumok publikálása hagyományos és 

elektronikus, internetes eszközökkel. 

Szövegek, képek, fotóalbumok, hang- és videoanyagok, 

weblapok publikálása az interneten. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
Manipulálás, kétirányú információáramlás, adatfeltöltés. 

 

 

Tematikai 

egység/ Fejlesztési 

cél 

4.2. Az információs technológián alapuló 

kommunikációs formák 
 

Előzetes tudás 
Az infokommunikációs eszközök ismerete. A modern 

infokommunikációs eszközök hatékony használata. A kommunikáció 

elméletének ismerete.  

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Online kommunikáció folytatása, csoportmunka végzése egy vagy 

több résztvevővel. A legújabb két- vagy többrésztvevős kommunikációs 

lehetőségek, valamint az elektronikus médiumok megfelelő kezelése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási 

pontok 

Kommunikációra képes eszközök összekapcsolási lehetőségeinek 

megismerése 

Többrésztvevős beszélgetős, kommunikációs program 

használata.  

Csoportmunka az interneten.  

Idegen nyelvek: 

kommunikáció külföldi 

partnerekkel. 

Az infokommunikációs eszközök mindennapi életre gyakorolt 

hatásának vizsgálata 

A hagyományos infokommunikációs technológiák 

összehasonlítása az elektronikus és internetes lehetőségekkel.  

A túlzott internethasználatból kialakuló káros életformák 

azonosítása, a függőség elhárítása. 

 

Kulcsfogalm

ak/ fogalmak Kommunikációs program. 
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Tematikai 

egység/ Fejlesztési 

cél 
4.3. Médiainformatika  

Előzetes tudás A legújabb infokommunikációs technológiák használata, 

alkalmazása. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Az új elektronikus és internetes médiumok készségszintű használata.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási 

pontok 

A hagyományos médiumoktól különböző, informatikai 

eszközöket alkalmazó lehetőségek, azok felhasználása a 

megismerési folyamatban 

Információszerzés internetes portálokról, médiatárakból, 

elektronikus könyvtárakból. 

Természetismeret 

(földrajz): 

 tájékozódás GPS 

segítségével. 

Helymeghatározás, 

ideális útvonalválasztás.  

Kulcsfogalm

ak/ fogalmak 
Hírportál, médiatár, e-book, hangoskönyv. 

 

 

Tematikai 

egység/ Fejlesztési 

cél 

5. Az információs társadalom 
Órake

ret 10 óra 

 5.1. Az információkezelés jogi és etikai vonatkozásai  

Előzetes tudás 

Informatikai biztonsággal kapcsolatos tapasztalatok. 

A számítógép vagy a programok használata során tapasztalt 

esetleges meghibásodások. A problémák megoldása érdekében 

alkalmazott eljárások.  

Infokommunikációs eszközök használata során tanúsított 

viselkedési módok megfigyelése, véleményezése.  

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Adatvédelmi fogalmak ismerete. 

Az információforrások hitelességének értékelése. 

Szerzői joggal kapcsolatos alapfogalmak megismerése. 

Az infokommunikációs publikálási szabályok megismerése. 

Az informatikai fejlesztések gazdasági, környezeti, kulturális 

hatásainak felismerése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási 

pontok 

Az adatvédelmi alapfogalmakkal és az információhitelesség 

megőrzési technikáival való megismerkedés 

Adatvédelmi fogalmak ismerete. 

Az információforrások hitelességének értékelése. 

Informatikai eszközök etikus használata. 

Technika, életvitel 

és gyakorlat: részvétel 

a társadalmi 

felelősségvállalásban. 
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Szerzői jogi alapfogalmak. Az infokommunikációs publikálási 

szabályok megismerése 

Szerzői joggal kapcsolatos alapfogalmak megismerése. 

Az infokommunikációs publikálási szabályok megismerése. 

Technika, életvitel 

és gyakorlat: a célnak 

megfelelő 

információforrások, 

eszközök, módszerek 

kiválasztása.  

 

Kommunikáció – 

magyar nyelv és 

irodalom: a források 

megjelölése, az idézés 

formai és etikai 

szabályai, jegyzetek 

készítése, netikett. A 

forráskritika technikái. 

Az információ és az informatika gazdaságra, környezetre, 

kultúrára, személyiségre, egészségre gyakorolt hatásának 

megismerése 

A globális információs társadalom jellemzői. 

Az informatikai kultúra jellemzői. 

Az informatikai fejlesztések gazdasági, környezeti, kulturális 

hatásainak felismerése. 

Az informatikai eszközök használatának következményei a 

személyiségre és az egészségre vonatkozóan. 

Technika, életvitel 

és gyakorlat: a 

fenntarthatóság 

értékének és érdekének 

elfogadása, tudatos és 

cselekvő részvétel az 

emberi környezet 

állapotának 

megőrzésében, 

javításában. 

 

Természetismeret: 

(fizika; biológia-

egészségtan; kémia) 

a számítógéppel 

segített tanulás 

módszereinek 

alkalmazása a mérés, 

információkeresés, 

bemutatók és a 

kommunikáció 

segítésére.  

Információs- és 

kommunikációs 

rendszerek felépítése, 

jelentőségük. 

 

Kommunikáció – 

magyar nyelv és 

irodalom: az 

információs-

kommunikációs 

társadalom műfajainak 

megfelelő olvasási 
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szokások gyakorlása, 

az ezekhez kapcsolódó 

tipikus hibák és 

veszélyek felismerése, 

kiküszöbölése. 

 

Matematika: 

matematikai modellek 

(pl. nyitott mondatok, 

gráfok, sorozatok, 

függvények, 

függvényábrázolás, 

számítógépes 

programok, statisztikai 

elemzések), 

alkalmazásuk módja, 

korlátai (pontosság, 

értelmezhetőség). 

Kulcsfogalma

k/ fogalmak 

Információs társadalom, informatikai biztonság, informatikai kultúra, 

információkezelés, adatvédelem, netikett, szerzői jog, szerzői alkotás, 

plágium, közkincs, szabad felhasználás. 

 

 

Tematikai 

egység/ Fejlesztési 

cél 

5.2. Az e-szolgáltatások szerepe és használata  

Előzetes tudás 
Elektronikus szolgáltatásokkal kapcsolatos személyes tapasztalatok, 

vélemények gyűjtése, tapasztalatok cseréje. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Az elektronikus szolgáltatások szerepének felismerése, a 

szolgáltatások kritikus használata. 

A fogyasztói viselkedést meghatározó módszerek felismerése a 

médiában. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

Az e-szolgáltatások előnyeinek és veszélyeinek, biztonsági 

vonatkozásainak feltérképezése 

Az elektronikus szolgáltatások hétköznapi életben betöltött 

szerepének felismerése. 

Elektronikus szolgáltatások megismerése, kritikus használata, 

értékelése. 

Az elektronikus szolgáltatások előnyeinek és veszélyeinek 

felismerése. 

Technika, életvitel 

és gyakorlat: a 

mindennapi 

tevékenységekben és a 

fogyasztói 

szokásokban 

megnyilvánuló 

egészség- és 

környezettudatosság. 

Összetett 

technológiai, 

társadalmi és ökológiai 

rendszerek elemzése. 
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A fogyasztói viselkedést befolyásoló technikák felismerése a 

médiában 

Fogyasztói szükségletek azonosítása. 

A fogyasztói viselkedést befolyásoló módszerek megfigyelése és 

azonosítása. Tudatos vásárlókép kialakítása. 

Technika, életvitel 

és gyakorlat: a 

környezetre és az 

emberi egészségre 

gyakorolt hatások. 

Tudatos vásárlás, 

fogyasztói szokások. 

 

Kommunikáció – 

magyar nyelv és 

irodalom: a 

manipulációs szándék, 

a hibás következtetések 

és a megalapozatlan 

ítéletek felismerése. 

Kulcsfogalma

k/ fogalmak 

Információs társadalom, média, elektronikus szolgáltatás, regisztráció, 

leiratkozás, azonosító, jelszó, kritikus használat. 

 

 

Tematikai 

egység/ Fejlesztési 

cél 

6. Könyvtári informatika 

Óraker

et 

10 óra 

Előzetes tudás 

Katalógus önálló használata. A települési könyvtár önálló 

használata. Önálló kézikönyvhasználat. A felhasznált irodalomjegyzék 

összeállítása segítséggel. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A könyvtári rendszer szolgáltatásai és a különböző 

információforrások önálló felhasználása tanulmányi és egyéb 

feladatokhoz. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási 

pontok 

Könyvtártípusok, információs intézmények 

A könyvtári rendszer szerepének, lehetőségeinek megismerése. 

A települési közkönyvtár önálló használata. 

Könyvtárlátogatás.  

Kommunikáció – 

magyar nyelv és 

irodalom: a tanulási 

képesség fejlesztése, 

kulturált 

könyvtárhasználat. 

Könyvtári szolgáltatások 

A könyvtári információs rendszer szolgáltatásainak 

rendszerezése, felhasználása a tanulásban.  

A könyvtárközi kölcsönzés funkciójának megértése. 

Könyvtári és közhasznú adatbázisok használati útmutató 

segítségével való önálló használata. 

Rendszeres, a céloknak megfelelő könyvtár- és internethasználat. 

Kommunikáció – 

magyar nyelv és 

irodalom: 

könyvtárhasználat. 

 

Ének-zene: a 

könyvtár és az internet 

felhasználása. 

Információkeresés 

A médiumok, közléstípusok tartalmi megbízhatósága. 

Kommunikáció – 

magyar nyelv és 
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Információkeresési stratégiák ismerete. 

Önálló információszerzés katalógusokból, adatbázisokból, 

általános és ismeretterjesztő művekből. 

Releváns információk kiválasztása hagyományos és elektronikus 

információhordozókból. 

Az iskolai tananyag elmélyítése és kibővítése önálló könyvtári 

kutatómunkával. 

irodalom: a könyvtári 

információkeresés. 

Az internetes 

adatgyűjtés technikái, 

linkek használata. 

Adatkeresés, 

anyaggyűjtés 

nyomtatott és 

elektronikus források 

segítségével; 

egynyelvű szótárak, 

értelmező szótárak; 

szelekció, értékelés, 

elrendezés. 

 

Társadalomismeret

: ismeretszerzés 

szaktudományi 

munkákból. 

 

Természetismeret 

(fizika; kémia; 

biológia-egészségtan): 

az ismeretszerzés 

folyamatának és 

eredményének kritikus 

értékelése. 

A 

problémamegoldásra 

irányuló, hatékony 

információkeresés. 

 

Vizuális kultúra: 

tájékozódás valamely 

Európán kívüli kultúra 

művészetéről a 

történelmi, 

kultúrtörténeti 

összefüggések 

figyelembevételével. 

 

Ének-zene: zenei 

dokumentumok 

gyűjtése. 

 

Technika, életvitel 

és gyakorlat: a 

személyes 

pályatervnek, 

elképzeléseknek, 
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szükségleteknek 

megfelelő 

információszerzés. 

Dokumentumtípusok, kézikönyvek 

A hiteles forrás jellemzőinek ismerete. 

Forrástípusok rendszerezése információs értékük szerint. 

A talált információk kritikus értékelése. 

Időszaki kiadványok önálló használata. 

Elektronikus könyvek, digitalizált dokumentumok. 

Az egyes tudományterületek alapvető segédkönyvtípusainak 

ismerete, önálló használata.  

Matematika: 

ismerethordozók 

használata. Könyvek 

(pl. matematikai 

zsebkönyvek, 

szakkönyvek, 

ismeretterjesztő 

könyvek, lexikonok, 

feladatgyűjtemények, 

táblázatok, 

képletgyűjtemények). 

 

Kommunikáció – 

magyar nyelv és 

irodalom: 

segédkönyvek, 

kézikönyvek, szótárak, 

lexikonok használata, 

ismeretlen kifejezések 

jelentésének önálló 

megkeresése 

egynyelvű szótárakban. 

Az elektronikus 

tömegkommunikáció 

és az irodalom 

kölcsönhatásának új 

jelenségei. 

 

Természetismeret 

(földrajz): 

tájékozódás a hazai 

földrajzi, környezeti 

folyamatokról. 

Információgyűjtés 

internetalapú 

szolgáltatásokkal: 

időjárási helyzetkép, 

útvonaltervező, 

valutaváltó. 

 

Társadalomismeret

: történelmi, 

társadalomtudományi, 

filozófiai és etikai 

kézikönyvek, atlaszok, 

lexikonok.  

 



Reményhír Szakközépiskola, Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola 

OM:201689 

Pedagógiai Program, 2017 

 

399 

Vizuális kultúra: a 

tömegkommunikáció 

formái, a 

tömegkommunikációt 

és a mediatizált 

nyilvánosságot 

jellemző tények, 

modellek. 

Az audiovizuális 

szövegek, műsorok 

előállítását, nyelvi 

jellemzőit, közvetítését 

és értelmezését leíró 

fontosabb fogalmak és 

alapvető 

összefüggések. 

Forráskiválasztás 

Komplex feladathoz való önálló forráskiválasztás a feladat 

céljának és a forrás információs értékének figyelembevételével. 

Társadalomismeret

: kérdések 

megfogalmazása a 

szerző esetleges 

elfogultságaira, 

tájékozottságára, rejtett 

szándékaira stb. 

vonatkozóan. 

Az adott téma 

tanulmányozásához 

leginkább megfelelő 

térkép kiválasztása. 

Különböző 

szövegek, 

hanganyagok, filmek 

stb. vizsgálata a 

történelmi hitelesség 

szempontjából. 

 

Kommunikáció – 

magyar nyelv és 

irodalom: verbális és 

nem verbális (hangzó, 

képi és digitális) 

információk gyűjtése, 

szelekciója, 

rendszerezése, kritikája 

és felhasználása. 

 

Vizuális kultúra: 

információforrások 

szűrésének 

szempontjai. 
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Bibliográfiai hivatkozás, forrásfelhasználás 

Bibliográfiai hivatkozás önálló készítése folyóiratcikkekről. 

Az interneten megjelent források hivatkozási technikájának 

megismerése, segítséggel való alkalmazása. 

Hivatkozásjegyzék, irodalomjegyzék készítése. 

Kommunikáció – 

magyar nyelv és 

irodalom: a források 

megjelölése, az idézés 

formai és etikai 

szabályai, jegyzetek 

készítése, netikett. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Könyvtári rendszer, múzeum, levéltár, információkeresési stratégia, 

rejtett bibliográfia, relevancia, kritikus forráshasználat, hivatkozás, 

plágium, hitelesség, önművelés, egész életen át tartó tanulás. 

 

A fejlesztés várt eredményei a 11. évfolyam végén: 

 

A tanuló az informatikai eszközök használat témakör végére 

tudjon digitális kamerával felvételt készíteni, legyen képes adatokat áttölteni kameráról a 

számítógép adathordozójára; 

ismerje az adatvédelem hardveres és szoftveres módjait; 

ismerje az ergonómia alapjait. 

 

A tanuló az alkalmazói ismeretek témakör végére 

legyen képes táblázatkezelővel tantárgyi feladatokat megoldani, egyszerű számításokat 

elvégezni; 

tudjon körlevelet készíteni; 

tudja kezelni a rendelkezésére álló adatbázis-kezelő programot; 

tudjon adattáblák között kapcsolatokat felépíteni, adatbázisokból lekérdezéssel információt 

nyerni. A nyert adatokat tudja esztétikus, használható formába rendezni. 

 

A tanuló a problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel témakör végére 

tudjon algoritmusokat készíteni,  

legyen képes a probléma megoldásához szükséges eszközöket kiválasztani; 

legyen képes tantárgyi problémák megoldásának tervezésére és megvalósítására; 

ismerjen és használjon tantárgyi szimulációs programokat; 

legyen képes tantárgyi mérések eredményeinek kiértékelésére; 

legyen képes egy csoportban tevékenykedni. 

 

A tanuló az infokommunikáció témakör végére 

legyen képes információkat szerezni, azokat hagyományos, elektronikus vagy internetes 

eszközökkel publikálni; 

legyen képes társaival kommunikálni az interneten, közös feladatokon dolgozni;  

tudja használni az újabb informatikai eszközöket, információszerzési technológiákat. 

 

A tanuló az információs társadalom témakör végére 

ismerje az adatvédelemmel kapcsolatos fogalmakat; 

legyen képes értékelni az információforrásokat; 

ismerje az informatikai eszközök etikus használatára vonatkozó szabályokat; 

ismerje a szerzői joggal kapcsolatos alapfogalmakat; 

ismerje az infokommunikációs publikálási szabályokat; 

ismerje fel az informatikai fejlesztések gazdasági, környezeti, kulturális hatásait; 
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ismerje fel az informatikai eszközök használatának személyiséget és az egészséget 

befolyásoló hatásait; 

ismerje fel az elektronikus szolgáltatások szerepét, 

legyen képes néhány elektronikus szolgáltatás kritikus használatára; 

ismerje fel az elektronikus szolgáltatások jellemzőit, előnyeit, hátrányait; 

ismerje fel a fogyasztói viselkedést befolyásoló módszereket a médiában; 

ismerje fel a tudatos vásárló jellemzőit. 

 

A tanuló a könyvtári informatika témakör végére 

legyen képes bármely, a tanulmányaihoz kapcsolódó feladata során az információs 

problémamegoldás folyamatát önállóan, alkotóan végrehajtani; 

legyen tisztában saját információkeresési stratégiáival, tudja azokat tudatosan alkalmazni, 

legyen képes azokat értékelni, tudatosan fejleszteni. 
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Helyi tanterv - Érettségi vizsgára felkészítő (12–13.) évfolyamok 

számára 

 

A szakközépiskolások érettségi vizsgára felkészítő képzése a szakközépiskola első három 

évfolyamát (vagy korábban szakiskolát / szakmunkásképző intézetet) végzett tanulók számára 

biztosítja az érettségi vizsgára történő felkészítést.  

Az érettségi vizsgára felkészítő képzés 2 évfolyamból áll (12., illetve 13.), amelynek 

programja a 3 éves szakközépiskolai közismereti programra épül. A képzés célja az, hogy olyan 

ismereteket nyújtson, illetve olyan készségeket, képességeket fejlesszen, amelyek átfogják az 

általános műveltség középiskolai körét. Ugyanakkor tekintetbe kell venni azt, hogy a 

szakközépiskola első hároméves szakasza során az alacsony közismereti óraszámok miatt nem 

nyílt lehetőség arra, hogy a tanulók az elvégzett évfolyamokon maradéktalanul elsajátítsák a 

Natban előírt követelményeket, ezért itt a hiányok pótlására különösen nagy hangsúlyt kell 

helyezni. 

Különösen az idősebb hallgatók esetében lehetőség nyílik az élet- és 

munkatapasztalatokra, valamint a korábbi (általános iskolai, illetve megszakított középiskolai) 

tanulmányok során megszerzett előzetes ismeretekre történő építkezésre.  

Az érettségi vizsgára felkészítő képzés megteremti az érettségi, a középfokra alapozott 

szakképzés, a felsőfokú továbbtanulás, a munkaerőpiacon történő előnyösebb elhelyezkedés, 

illetve a szakmai végzettség megszerzésének lehetőségét. A tananyag tantárgyi és tantárgyközi 

tartalmai, tevékenységformái közvetítik és továbbfejlesztik a kommunikációs és a tanulási 

képességeket az élethosszig tartó tanulás igényeinek és az erre való képességek kifejlődésének 

érdekében. Alkalmat adnak a tanulók életvitelének, társadalmi létformáiknak és a világban való 

tájékozottságuknak a továbbfejlesztésére. Rehabilitációs lehetőséget biztosítanak korábbi iskolai 

kudarcaik kompenzálására. Módot nyújtanak a tanulók személyiségének minél átfogóbb 

fejlesztésére, szocializálására. 

A kerettanterv hangsúlyt helyez arra, hogy a középfokú tananyag nemcsak ismeretek 

rendszere, hanem ezzel együtt bevált megismerési-tanulási és cselekvési módszerek elsajátítási 

eszköze is, az ismeretelsajátítástól elválaszthatatlan gondolkodási és cselekvési műveletek 

kifejlesztője. Ily módon törekszik a műveltség elvontabb elméleti és konkrétabb, gyakorlati 

szintjeinek egyensúlyára, az elméleti és a gyakorlati gondolkodás közti átmenetek létrehozására 

– különös tekintettel az érettségire, illetve a felsőfokú továbbtanulás lehetőségeinek 

biztosítására. Hangsúly került a reproduktív gondolkodás továbbfejlesztési lehetőségeinek 

biztosítására, a problémamegoldó és a kreatív működés irányába.  

Az érettségi vizsgára felkészítő képzés kerettantervét nappali, esti és levelező munkarend 

mellett bármely más munkarendben is lehet alkalmazni, azokban, amelyeknek a feltételei 

rendelkezésre állnak, illetve amelyet a köznevelési törvény lehetővé tesz. 
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Tantárgyak és óraszámok (kerettanterv alapján) 

 

Évfolyam/ 

Tantárgyak 

12. 

Nappali 

tagozat 

13. 

Nappali 

tagozat 

12. 

Esti 

tagozat 

13. 

Esti 

tagozat 

Magyar nyelv és irodalom  6 6 3 3 

Idegen nyelv  6 6 3 3 

Matematika  6 6 3 3 

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek 
4 5 3 3 

Természetismeret 2 – 1 – 

Informatika  2 2 1 1 

Testnevelés és sport  5 5 – – 

Osztályközösség-építő 

program 
1 1 – – 

Szabadon tervezhető 

órakeret 
3 5 4 5 

Összesen (közműveltségi 

óraszámok) 
35 36 18 18 

 

 

A helyi tantervünkben az alábbi tantárgyak és óraszámok szerepelnek 

 

Évfolyam/ 

Tantárgyak 

12. 

Nappali 

tagozat 

13. 

Nappali 

tagozat 

12. 

Esti 

tagozat 

13. 

Esti 

tagozat 

Magyar nyelv és irodalom  6+1 6+1 3+1 3+1 

Idegen nyelv  6+1 6+2 3+1 3+1 

Matematika  6+1 6+1 3+1 3+2 

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek 
4 5+1 3+1 3+1 

Természetismeret 2 – 1 – 

Informatika  2 2 1 1 

Testnevelés és sport  5 (3+2) * 5 (3+2)* – – 

Osztályközösség-építő 

program 
1 1 – – 
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Szabadon tervezhető 

órakeret** 
 

Összesen (közműveltségi 

óraszámok) 
35 36 18 18 

 

* A mindennapos testnevelés bevezetése a Nkt 27.§ (11) és a 97.§ (6) bekezdései alapján, 

amikor közismereti vagy szakmai elméleti oktatás folyik. 
 
A heti 5 órából 2 órát a 27.§ (11) szerint szervezünk meg. 

 

** A tantárgyi követelményeken túl, képzésünkben nem szerepelnek plusz tantárgyak. Ennek 

oka, hogy tanítványaink többsége tanulási nehézségekkel küzd, ezért a kötelező tananyag 

elsajátítása náluk több időt vesz igénybe. A szabadon felhasználható órakereteket a magyar 

nyelv és irodalom, idegen nyelv, matematika, történelem tantárgyakhoz tettük, félkövérrel 

jelezve. 
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Magyar nyelv és irodalom 

 

 

A szakközépiskolák 12−13. évfolyamának feladata olyan ismeretek és képességek nyújtása, 

amelyek átfogják az általános műveltség középiskolai körét. Tekintetbe veszi, hogy ezek a 

tanulók sikeresen elvégezték a szakközépiskola első három évfolyamát. Ugyanakkor a 

szakképzésben a szakmára való felkészítés a domináns, és a közismereti képzés csak alapozó 

jellegű. A közismereti program szándéka szerint kialakítja az érettségi anyag elsajátításához 

szükséges képességeket, készségeket, attitűdöket. Vagyis az érettségire felkészítő képzésben erre 

kell alapozni, ezért lehet a két évre összesűrített programot elsajátítani. 

Legfontosabb célja, hogy célzottan felkészítsen a sikeres érettségi vizsgára, az ehhez 

szükséges ismeretek, készségek, képességek elsajátításával. A különböző tudással érkezőket 

felzárkóztassa, és mindenkit eljuttasson az érettségihez elégséges minimumig, illetve lehetőleg 

annál is tovább. Mégpedig rendkívül koncentráltan, hiszen csak két év van a felkészülésre. 

Erősen épít a motiváltságra és az otthoni, önálló munkára. Ezzel a sikeres későbbi élet 

megalapozását és az élethosszig tartó tanulásra való felkészülést is segíti. A munkaerőpiacon 

sokkal jobb helyzetbe kerülnek a sikeres érettségit tett tanulók, és nemcsak a bizonyítvány, de a 

nagyobb tudás, a szükséges kommunikációs, szociális készségek és képességek megléte miatt is. 

Ennek belátása a legfontosabb motiváló erő lehet a sokszor nehéz, nagy hiányosságokat 

bepótolni hivatott és komoly elvárásoknak megfelelő munkában. 

A tananyag tantárgyi és tantárgyközi tartalmai, tevékenységformái fejlesztik a 

kommunikációs és a tanulási képességeket. Segítik a tanulókat életvitelük javításában és a 

világban való tájékozottságuk továbbfejlesztésében. Módot nyújtanak a tanulók 

személyiségének minél átfogóbb fejlesztésére, szocializálására. 

Hangsúlyt helyez arra, hogy a középfokú tananyag nemcsak ismeretek rendszere, hanem 

ezzel együtt bevált megismerési-tanulási és cselekvési módszerek elsajátítási eszköze is, az 

ismeretelsajátítástól elválaszthatatlan gondolkodási és cselekvési műveletek kifejlesztője. Ezért 

törekszik a műveltség elvontabb, elméleti és konkrétabb, gyakorlati szintjeinek egyensúlyára, az 

elméleti és a gyakorlati gondolkodás közti átmenetek létrehozására − különös tekintettel az 

érettségire, esetleg a felsőfokú továbbtanulás vagy a szakmatanulás lehetőségeinek biztosítására. 

Hangsúlyt kap a problémamegoldó és a kreatív gondolkodás, ezzel párhuzamosan a reproduktív 

gondolkodás továbbfejlesztési lehetőségeit is biztosítja. 

A képzés fontos területe a magyar nyelv és irodalom, hiszen az itt kialakított készségek 

és képességek, az e tárgyban megszerzett nyelvi, kommunikációs és műveltségbeli tudás 

nagyban segíti a többi tárgy tanulását, a sikeres vizsgák letételét. Fontos, hogy a tanulók számára 

világossá váljon, hogy az irodalmi (és a nyelvtani) ismeretek nemcsak az emberi kultúra fontos 

részei, hanem saját mindennapi életükben, emberi kapcsolataikban, konfliktusokban való 

eligazodásban is segítséget jelenthetnek. 

Ki kell alakítani a tanulókban az irodalom iránti igényességet, az iskola befejezése utáni 

önművelés igényét. Ezekkel összhangban képessé kell tenni őket az irodalmi alkotások elemző 

(esetleg kritikus) befogadására, a magyar és világirodalmi alkotások megbecsülésére, valamint 

az ezekkel kapcsolatos véleményeik szabatos megfogalmazására mind írásban, mind szóban. 

Fontos, hogy a véleményekben a személyességen túl az irodalomelméleti, -történeti 

tárgyszerűség, a megalapozottság is helyet kapjon, és a vélemény megformáltságának színvonala 

minél magasabb legyen. 

A kerettanterv teljes mértékben épít a 9−12. osztály magyar nyelv és irodalom 

kerettantervére (hiszen az érettségi követelmények minden képzési típusban és életkorban 

ugyanazok), ugyanakkor tekintetbe veszi, hogy ezeknek a tanulóknak eltérő életkoruk, 

élettapasztalataik vannak, illetve figyelembe veszi a két évre rövidült képzési időt. Ez a tananyag 
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kiválasztásában és hangsúlyaiban is megjelenik, illetve igazodik a három képzési forma eltérő 

órakereteihez. Ugyanakkor azt nem lehet figyelmen kívül hagyni, hogy mindhárom képzési 

formában ugyanazok az érettségi követelmények, vagyis a tananyag ugyanaz. Amiben eltérés 

van, az az órán elvégezhető anyag és az otthoni munka aránya. Legfontosabb cél tehát a sikeres 

érettségi vizsga; a tanterv, az anyagok szelektálása a vizsgakövetelményekhez lett igazítva. 

A tematikai egységeknél az óraszámoknál elkülönítve szerepelnek az esti (E) és a 

levelező (L) forma óraszámai, mindkettő esetében építeni kell az otthoni kiegészítő 

felkészülésre. Alapvetően ez azt jelenti, hogy az általános ismeretek átadása, illetve a műelemzés 

zajlik órai keretben, ezek elmélyítése, részletes információkkal való kiegészítése tanórán kívül, 

önálló felkészülés során történik. 

A kerettanterv az éves óraszám 90%-át fedi le. Az óraszámokat az alábbi táblázat 

tartalmazza: 

 

Tantárgyak 

12. 

Nappali 

tagozat 

(36 hét) 

13. 

Nappali 

tagozat 

(31 hét) 

12. 

Esti 

tagozat 

(36 hét) 

13. 

Esti 

tagozat 

(31 hét) 

Magyar nyelv és 

irodalom  
6 6 3 3 

nyelvtan/ 

kommunikáció 
2 2 1 1 

irodalom 4 4 2 2 

Éves óraszám 

nyelvtan (ebből a 

tematikai egységekhez 

kötött) 

72 (65) 62 (56) 36 (32) 31 (28) 

Éves óraszám 

irodalom (ebből a 

tematikai egységekhez 

kötött) 

144 

(130) 

124 

(112) 
72 (65) 62 (56) 

Szabad órakeret 

magyar nyelv és 

irodalomból: 

19+2* 18 9+2 9 

*A szabad órakeret a 12. évfolyam esetén a be- és kimeneti mérések óraszámait is 

tartalmazza. 

 

Az anyanyelvi nevelés alapvető feladata a nyelv mint változó rendszer megismerése, illetve a 

nyelvi kompetencia fejlesztése annak érdekében, hogy a tanulók birtokolják a szóbeli és írásbeli 

kommunikáció eszköztárát, képessé váljanak azok gyakorlati alkalmazására. Így segítve és 

megalapozva a tanulók önálló ismeretszerzését, tanulását, valamint a velük szoros 

összefüggésben levő differenciált gondolkodást, az élethosszig tartó tanulás képességét és 

igényét. A tanuló folyamatosan fejlődő szövegértési és -alkotási tudása teszi lehetővé, hogy 

önállóan, illetve másokkal együttműködve képes legyen a verbális és nem verbális 

kommunikáció kódjainak, kapcsolatainak, tényezőinek azonosítására, tudatos alkalmazására, a 

különböző szövegek megértésére, elemzésére, kritikai feldolgozására. A szövegek önálló 

megalkotásában képes megfelelni a beszédhelyzetet, a hallgatóságot figyelembe vevő, az alkotói 

szándékból, az olvasók igényeiből, továbbá a különféle szövegműfajok normáiból fakadó 

erkölcsi, esztétikai és kulturális elvárásoknak. 
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A magyar nyelv és irodalom tantárgy a tartósan elfogadott értékekkel szerves egységben, 

párhuzamosan közvetíti a jelenben alakuló, változó nyelvi és irodalmi kultúrát. Tartalommal 

tölti meg és erősíti a nyelvi és kulturális identitást, felkelti a minőségi megnyilatkozás iránti 

igényt, erősíti az etikai, erkölcsi ítélőképességet, elősegíti más kultúrák megismerését. E 

feladatát a magyar nyelv és irodalom tanítása akkor tölti be, ha hiteles kérdések és válaszok 

megfogalmazásával, motiváló befogadási, kifejezési helyzetek teremtésével reagál a diákok 

mindennapi életvilágára, önkifejezési, értelmezési problémáira és érzelmi-gondolati 

felismeréseire egyaránt.  

A jelentős művek szembesítik a befogadót az élet alapvető kérdéseivel, biztosítva a 

kultúra folytonosságát, folyamatos megújulását. Segítenek az emberi és társadalmi problémák 

megértésében, átélésében, a saját és más kultúrák megismerésében, az én és a másik közötti 

különbség megfogalmazásában, tiszteletében. Az irodalmi alkotások fejlesztik az emlékezetet, 

az élmények feldolgozásának és megőrzésének képességét, hozzájárulnak ahhoz, hogy a 

diákokban megteremtődjék a hagyomány elfogadásának és alakításának párhuzamos igénye. 

A fenti célok mellett az irodalmi nevelés kitüntetett feladata az olvasási kedv felkeltése 

és megerősítése, az irodalomnak mint művészetnek, mint az emberi kommunikáció sajátos 

formájának megszerettetése, közlésformáinak, kifejezési módjainak élményteremtő 

megismertetése. Az így megszerzett tudás lehetőséget teremt az ön- és emberismeret, a képzelet, 

a kreativitás és a kritikai gondolkodás fejlesztésére, miközben a tanulók megismerik a sokoldalú 

és többjelentésű hagyomány fogalmát, a nyelvi és művészi konvenciókat. 

Fontos, hogy az irodalomtanítás megőrizze az élményszerűséget, a főként felnőtt korú 

tanulók számára lehetőség nyíljon a saját élethelyzeteik és az irodalmi művekben felmerülő 

helyzetek, erkölcsi kérdések közötti kapcsolatok kifejtésére, megfogalmazására. 

Szövegértési és szövegalkotási tudásuk alkalmazása minden tantárgyban érvényesül. Az 

érvelés, a vita tanításában-tanulásában is motiváló ereje van, ha össztársadalmi érdekeltségű, 

ugyanakkor az egyén mindennapjaiban is releváns témákról van szó. Az irodalmi olvasmányok 

az ember és a természet sokféle viszonyát mutatják be, ezek megbeszélése, tanulmányozása 

hozzásegíthet a természeti és a teremtett környezethez való tudatos viszony kialakításához. A 

kritikus fogyasztói magatartásra való nevelés természetes területe a szövegértés. Több nyelvi 

témakör kínál módot például a reklámnyelv, a reklámhatás kritikus nyelvi elemzésére, az 

információk helyes értékelésére, a manipuláció felismerésére. 

A tantárgy azzal is számol, hogy az elektronikus információhordozók, a világháló 

térhódításának és napi használatának közegében működik. E kihívás ugyanis jelentős erővel 

alakítja az anyanyelvi kultúrát, és hat az irodalomolvasás szellemi jelentőségére. A digitális 

kultúrát és a hatékony önálló tanulást egyaránt fejlesztik az önálló adatgyűjtés módszerei, a 

könyvtári szolgáltatások, katalógusok, bibliográfiák használata mellett az internet kínálta 

lehetőségek alkalmazása. A tantárgy kínálta lehetőség és feladat is egyúttal a megfelelő 

információk kiválasztása, rendszerezése, egyszerűbb bibliográfia, forrásjegyzék összeállítása, az 

információfeldolgozás, az idézés technikai szabályainak, etikai normáinak ismerete és 

alkalmazása. 

A tanterv a vizsgakövetelmények témaköreit is figyelembe véve tartalmazza a tananyagot 

(Életművek, Portrék, Látásmódok, Világirodalom, Kortárs irodalom, Színház és dráma, 

Irodalom és kultúra), a tanárnak szabad kezet biztosítva az egyes anyagrészek sorrendjének 

megállapításához. Az egyes anyagrészeknél figyelemmel kell lenni a csoport felkészültségére, 

előzetes ismereteire, és nem biztos, hogy mindig a legmagasabb elvárásoknak megfelelően kell 

elvégezni az anyagot, érdemes a minimális és a maximális követelmények között az alkalmas 

szintet, mélységet megkeresni, ügyelve az érettségi vizsgához szükséges ismeretekre, 

fogalmakra, készségekre, képességekre. Ezek minimális mennyiségét az anyag általában jelzi.  
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12. évfolyam 

Tematikai 

egység 
A tanulók teljesítményének a mérése 

Órake

ret 

N: 2 

óra 

E: 2 

óra 

 Bemeneti és kimeneti mérés 12. évfolyamon. 

 

 

Magyar nyelv  

 

Tematikai egység Kommunikáció, tömegkommunikáció 

Órake

ret 

N: 14 

óra 

E: 7 

óra 

Előzetes tudás 

Mindennapi kommunikációs helyzetekben való megnyilvánulás, 

törekvés az érthető, kifejező beszédre. Szóbeli szövegek megértése, 

reprodukálása, utasítások megfelelő követése, a kommunikációs 

partner szóbeli közlésének megértése. Az alapvető kommunikációs 

kapcsolatfelvételi formák ismerete és alkalmazása: köszönés, 

bemutatkozás, megszólítás, kérdezés, kérés stb. 

A tantárgyhoz 

(műveltségterülethez) 

kapcsolható fejlesztési 

feladatok 

A hallott szöveg megértésének fejlesztése (üzenet, szándék, 

hatás). A szövegértési és szövegalkotási készségek fejlesztése annak 

érdekében, hogy önállóan, illetve másokkal együttműködve a tanuló 

képes legyen a verbális és nem verbális kommunikáció kódjainak, 

kapcsolatainak, tényezőinek azonosítására, tudatos alkalmazására, a 

különböző szövegek megértésére, elemzésére, illetve kritikai 

feldolgozására a kommunikációs helyzet tér, idő és résztvevői 

szerepeinek (kontextus) megfelelően. A beszéd zenei eszközeinek, 

nem verbális kommunikáció elemeinek értő használata. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

A beszédhelyzetnek megfelelő adekvát nyelvhasználat: szövegszerkesztés élőszóban, szó- 

és beszédfordulatok, kommunikációs helyzetek, a kommunikációs helyzet tér, idő és 

résztvevői szerepek (kontextus) megfigyelése. 

A kommunikáció kontextusának megértése, a célok maghatározásával a megfelelő 

kommunikációs eszközök kiválasztása. 

A kommunikációt kísérő nem nyelvi jelek lehetőségeinek és korlátainak megtapasztalása: 

az élőszó zenei kifejezőeszközei, nonverbális kommunikáció. 

A testbeszéd, a térközszabályozás szerepének ismerete, tudatos alkalmazása különféle 

kommunikációs helyzetekben; dekódolása a hétköznapi kommunikációs helyzetekben és a 

tömegkommunikációban. A kulturális kontextus megfigyelése, megértése. 

A különféle kommunikációs helyzetekben elhangzó üzenetek céljának dekódolása, az 

üzenetek manipulatív szándékának felismerése. 

A kommunikáció típusainak, jellemzőinek megismerése: személyes, csoportos, nyilvános 

és tömegkommunikáció. A tömegkommunikáció jellemzői, funkciói, megjelenési formái, 

nyelvi és képi kifejezési formái. Néhány tömegkommunikációs műfaj megismerése.  

Az új „szóbeliség” (skype, chat) jelenségei és jellemzői. 
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Iskolai és munkahelyi környezet beszédszituációi (állásinterjú, érdekérvényesítés, 

bemutatkozás stb.). A hétköznapi életben, a hivatalos kommunikációban megjelenő 

beszédhelyzetekben való jártásság, érdekérvényesítés (bank, egészségügy, önkormányzat, 

bíróság stb.). 

Kulcsfogalmak/fo

galmak 

Kommunikáció, kommunikációs tényező (adó, vevő, kód, 

csatorna, üzenet, zaj, kapcsolat, kontextus, a világról való tudás). 

Kommunikációs cél és funkció (tájékoztató, felhívó, kifejező, 

metanyelvi, esztétikai szerep, kapcsolatfelvétel, -fenntartás, -zárás), 

nem nyelvi jel (tekintet, mimika, gesztus, testtartás, térköz, 

emblémák), tömegkommunikáció.  

Tájékoztató műfaj (hír, közlemény, tudósítás, riport, interjú). 

Véleményközlő műfaj (kommentár, glossza, jegyzet, olvasói 

levél, ismertetés, ajánlás). 

 

 

Tematikai egység Nyelvi szintek, a nyelv grammatikai jellemzői 

Órake

ret 

N: 12 

óra 

E: 7 

óra 

Előzetes tudás 

Hangtani, alaktani, szótani, szószerkezettani és mondattani 

ismeretek és azok megfelelő használata az írott és szóbeli 

szövegalkotás folyamatában.  

A tantárgyhoz 

(műveltségterülethez) 

kapcsolható fejlesztési 

feladatok 

A nyelvi elemek értő, elemző használatának fejlesztése. 

A mondat szó szerinti és pragmatikai jelentésének felismertetése, 

az elsődleges és másodlagos jelentés megkülönböztetése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Hangtani ismeretek: a magyar hangállomány ismerete, magánhangzók és mássalhangzók 

rendszere, a hangok alapvető képzési, ejtési jellemzői. 

A hangkapcsolódási szabályosságok típusai és a helyesírás összefüggése. 

A magyar hangrendszer nyelvjárási eltéréseinek megfigyelése. 

Alaktani sajátosságok: a szótő, a szóelemek szerepe és funkciója, kapcsolódási szabályaik.  

A szavak szófaji rendszerbe sorolásának kritériumai, hagyományai, egy lehetséges szófaji 

rendszer megismerése. 

A szószerkezet fogalma, a szintagmák típusai, szerepük a mondat felépítésében, 

mondatbeli viszonyaik, a vonzatok. 

A mondatrészek fogalma, fajtái, felismerésük mondatban, helyes használatuk a mondatok 

felépítésében. 

A mondat fogalma, a mondat szerkesztettség és mondatfajta szerinti típusai, az egyszerű és 

összetett mondatok típusainak felismerése, elemzése, a helyes mondatszerkesztés a 

gyakorlatban. 

A nyelvi szintek elemkészletéről, rendszeréről tanultak fogalmi szintű megnevezése, 

rendszerező áttekintése. 
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Kulcsfogal

mak/fogalmak 

Hang, fonéma, hangtörvény, szóelem (morféma): szabad és kötött 

morféma, szótő, képző, jel, rag.  

Szófaj: alapszófaj, viszonyszó, mondatszó. 

Szószerkezet (szintagma): alárendelő, mellérendelő szintagma. 

Mondatrész: alany, állítmány, tárgy, határozó, jelző. Vonzat. 

Mondat, a mondat szerkesztettsége, mondatfajta; egyszerű mondat, 

összetett mondat. 

 

 

Tematikai egység Szövegértés, szövegalkotás 

Órak

eret 

N: 10 

óra 

E: 5 

óra 

Előzetes tudás 

Olvasási stratégiák alkalmazása különböző típusú és műfajú 

szövegek feldolgozásában, nyomtatott és elektronikus 

adathordozókon. A szöveg információinak és gondolatainak 

értelmezése és értékelése. 

A tantárgyhoz 

(műveltségterülethez) 

kapcsolható fejlesztési 

feladatok 

A szöveg tartalmának, céljának megfelelő jegyzetelési technika 

kialakítása. 

A társalgás általános szerkezetének, szabályszerűségének 

megfigyelése. 

A leggyakoribb hivatalos szövegtípusok szerkezetének, 

formájának megismertetése, tárgyszerű és funkcionális hivatalos 

szövegek alkotásának képessége. Azon szövegtípusok gyakorlása, 

amelyekkel találkoztak már, illetve találkozni fognak (bank, hivatal 

stb.). 

Az esszéírás technikájának megismerése és alkalmazása 

különböző témájú és típusú esszé írásakor. 

A kritikai gondolkodás és a felelősségérzet fejlesztése 

elektronikus, internetes szövegtípusok hitelességének, 

megbízhatóságának vizsgálata. A szövegalkotás lépései, az 

anyaggyűjtési technikák. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Önálló szövegfeldolgozás a szövegbefogadás céljának megfelelő olvasási stratégia és 

szöveg-feldolgozási mód megválasztásával.  

A szöveg és kép összefüggése. Hatékony jegyzetelési és vázlatírási technikák 

megismerése, adekvát alkalmazásuk. 

Különböző magánjellegű és hivatalos szövegek szerkezetének, jellemzőinek megismerése, 

hivatalos szövegek alkotásának képessége. 

Hivatali- és vizsgaszituációknak megfelelő verbális viselkedés normáinak azonosítása, 

gyakorlása. 

Az anyaggyűjtés módjai írott és nem írott források felhasználásával, az idézés szabályai.  

Az esszé és a tanulmány műfaji különbségei, az esszé jellemzői, az esszéírás folyamata. 

Néhány, gyakoribb internetes szöveg szerkezetének, megjelenésének, közlési szándékának 

megfigyelése, a tapasztalatok felhasználása a szövegbefogadáskor, az internetes szövegek 

nyilvánosságának kérdése, etikája. 

Munkahelyeken használatos dokumentumok megértése (munkaköri leírás, szerződés, 

álláshirdetés.) A hétköznapi életben, a hivatalos kommunikációban alkalmazott 
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dokumentumok, nyomtatványok megértése (banki, orvosi, önkormányzati, jogi). 

Internetes szövegalkotási gyakorlatok (pl. fórum, blogbejegyzés írása, online regisztráció). 

Az írásban történő bemutatkozás szabályai a papíralapú és az online felületen (önéletrajz, 

közösségi média). Az interneten való kommunikáció szabályai, veszélyei (pl. közösségi 

oldalak, chat, regisztráció stb.). A munkahelyek által igényelt dokumentumtípusok elkészítése 

(önéletrajz, motivációs levél). 

Kulcsfogalm

ak/fogalmak 

Hivatalos levél, kérvény, önéletrajz, motivációs levél, meghatalmazás, 

elismervény, esszé, értekezés, tanulmány.  

 

 

Tematikai egység Helyesírási ismeretek 

Órak

eret 

N: 6 

óra 

E: 4 

óra 

Előzetes tudás 
Az alapvető helyesírási alapelvek felismerése, használata, 

írásjelek adekvát használata. 

A tantárgyhoz 

(műveltségterülethez) 

kapcsolható fejlesztési 

feladatok 

A nyelvi normaérzék, a normakövető írás fejlesztése. 

A helyesírás rendszerszerűségének megismertetése. 

A hibajavítási képesség és az önkorrekció fejlesztése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

A helyesírás alapelvei, megismert főbb szabályszerűségei.  

A szöveg központozásának szabályai, használata, az írásjelek funkciója. 

Helyesírási gyakorlatok az egybe- és különírás, a gyakoribb tulajdonnevek írására stb. 

Helyesírási szótárak, elektronikus helyesírás-ellenőrző programok használata az iskolai és 

a mindennapi szövegalkotásban. 

Az internetes szövegek eltérő helyesírásának, jelhasználatának funkciója. 

A normától való eltérés stilisztikai hatásának felismerése, értelmezése. 

Kulcsfogalm

ak/ fogalmak 

helyesírási alapelvek, nyelvi norma. 

 

 

Tematikai egység A szöveg 

Órak

eret 

N: 10 

óra 

E: 5 

óra 

Előzetes tudás 

A szövegértési és szövegalkotási képesség hétköznapi szintje. 

Beszélt és írott nyelvi, továbbá internetes szövegek eltéréseinek 

azonosítása.  

A tantárgyhoz 

(műveltségterülethez) 

kapcsolható fejlesztési 

feladatok 

A szövegszervező erők megismertetése és alkalmazása a 

gyakorlatban. A szöveg általános szerkezetének, a szövegértelem 

összetevőinek megfigyelési és értelmezési képességének fejlesztése 

a legjellemzőbb szövegtípusokon. A szövegelemző képességek 

fejlesztése: a szövegfeldolgozás módjainak gyakorlása a feladatnak 
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megfelelő leghatékonyabb olvasástípus alkalmazásával. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

A szöveg fogalma, jellemzőinek megfigyelése, megnevezése, rendszerezése. 

A szóbeliség és az írásbeliség hatása a szövegformálásra. A szóbeli és az írott szövegek 

szerepe, eltérő jegyei.  

A szöveg szerkezete: a szöveg és a mondat viszonya, szövegegységek. 

A szövegértelem összetevői: pragmatikai, jelentésbeli és nyelvtani szintje. 

Szövegtípusok jellemzői megjelenés, műfajok és nyelvhasználati színterek szerint. A 

legjellegzetesebb szövegtípusok: a beszélt nyelvi társalgási és az írott monologikus szövegek. 

Szövegköziség, az internetes szövegek jellemzői. 

A nyomtatott és az internetes szövegek összehasonlítása, az eltérő és azonos jegyek 

megfigyelése, megnevezése. 

Az internetes adatkeresés, a különböző forrásokból származó adatok megbízhatóságának 

és használhatóságának kérdései.  

A különböző forrásból származó információk megadott szempontok szerint való 

összehasonlítása, megvitatása, kritikai következtetés levonása. 

A szövegértés, szövegfeldolgozás technikája, olvasási típusok és stratégiák. 

Kulcsfogalm

ak/ fogalmak 

Szöveg, szövegösszefüggés, beszédhelyzet. Szövegmondat, bekezdés, 

tömb, szakasz. Szövegkohézió (témahálózat, téma-réma, szövegtopik, 

szövegfókusz, kulcsszó, cím). Szövegpragmatika (szövegvilág, nézőpont, 

fogalmi séma, tudáskeret, forgatókönyv). 

Nyelvtani (szintaktikai) tényező (kötőszó, névmás, névelő, határozószó, 

előre- és visszautalás, deixis, egyeztetés). 

Intertextualitás. 

Szövegtípus (monologikus, dialogikus és polilogikus; beszélt, írott, 

elektronikus; spontán, tervezett). Szövegműfaj (elbeszélő, leíró, érvelő). 

Nyelvhasználati színterek szerinti szövegtípus (mindennapi, közéleti és 

hivatalos, tudományos, sajtó és média, szépirodalmi). 

Szövegfonetika (hangsúly, hanglejtés, hangerő, szünet, beszédtempó). 

 

 

Tematikai egység Stilisztikai alapismeretek 

Órak

eret 

N: 7 

óra 

E: 2 

óra 

Előzetes tudás 
Befogadói és műelemzési tapasztalatok, nyelvi magatartás, 

nyelvi norma. 

A tantárgyhoz 

(műveltségterülethez) 

kapcsolható fejlesztési 

feladatok 

Annak megtapasztalása, hogy a nyelvi elemek stílusértéke a 

konkrét szövegben, nyelvhasználatban kap szerepet; a stílust 

befolyásolja a beszélő, a kommunikációs helyzet, a 

megnyilatkozás célja. 

A megismert jelentéstani, stilisztikai, szövegtani jelenségek 

felismerése és alkalmazása a műelemzésben, a mindennapi élet 

nyelvi jelenségeinek megítélésében, szövegalkotásban. 

A közlési szándéknak és beszédhelyzetnek megfelelő 

stílusréteg, stílusárnyalat és stíluseszköz használata. 

A fogalmi, a kreatív gondolkodás, a szövegértelmező képesség 

fejlesztése.  
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Ismeretek/fejlesztési követelmények 

A jellegzetes stílustípusok (stílusárnyalatok) megismerése (pl. a társalgás bizalmas vagy 

közömbös), felismerése, hatásának elemzése. 

A nyelvi szintek alkalmi és a szótárakban jelölt állandó stílusértékének megfigyelése, 

felismerésük, valamint alkalmazásuk a szövegalkotásban. 

A leggyakoribb stílusrétegek jellemzőinek megismerése, felismerése, elemzése, 

összefüggésben a szövegtani jellemzőkkel. 

A helyzetnek, kommunikációs célnak megfelelő stíluseszközök tudatos használata a 

szövegalkotásban. 

Kulcsfogal

mak/fogalmak 

Stílus, stilisztika, stílustípus (bizalmas, közömbös, választékos stb.). 

Stílusérték (alkalmi és állandó). Stílusréteg (társalgási, tudományos, 

publicisztikai, hivatalos, szónoki, irodalmi). Stílushatás. 

Szókép (metafora, hasonlat, szinesztézia, metonímia, szinekdoché, 

összetett költői kép, allegória, szimbólum).  

Alakzat (ellipszis, kötőszóhiány, ismétlődés, gondolatritmus, 

oximoron).  

Mondatstilisztikai eszköz (verbális stílus, nominális stílus, körmondat). 

Hangszimbolika, hangutánzás, hangulatfestés, alliteráció, áthajlás, 

figura etimologica, expresszivitás, eufemizmus, evokáció, archaizálás, 

egyéni szóalkotás. 

 

 

Tematikai egység Jelentéstan 

Órak

eret 

N: 6 

óra 

E: 2 

óra 

Előzetes tudás 

Szókincs, világismeret. Az azonos alakú, többjelentésű és a 

rokon értelmű szavak, alkalmazásuk a beszélt és írott 

szövegalkotásban. Közmondások, szólások jelentésének és eredeti 

funkciójának ismerete, nyelvi és nem nyelvi kommunikációs 

üzenetek jelentése. 

A tantárgyhoz 

(műveltségterülethez) 

kapcsolható fejlesztési 

feladatok 

A hangalak és jelentés viszonyának felismerése, értelmezése 

különböző beszédhelyzetekben. A mondat és szövegjelentést 

meghatározó tényezők felismerése. 

A magyar szórend megváltozása és az üzenet jelentésváltozása 

közötti összefüggés felismerése mondat-átalakítási gyakorlatokkal. 

Nyelvünk gyakori metaforikus kifejezéséinek és használati 

körének megfigyelése, értelmezése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

A szavak jelentésének szerkezete, jelentéselemek. 

A hangalak és jelentés viszonya, jelentésmező.  

Motivált és motiválatlan szavak felismerése, használata. 

A jelentés szerepe a nyelvi szerkezetek kialakításában.  

A szórend jelentésváltozatainak megfigyelése, hatásértelmezés. Egynyelvű szótárak 

használata. 

Kulcsfogal

mak/fogalmak 

Jelentésszerkezet, jelentéselem, jelentésmező, jelhasználati szabály. 

Denotatív, konnotatív jelentés. Metaforikus jelentés. 

Motivált és motiválatlan szó, hangutánzó, hangulatfestő szó. 
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Egyjelentésű, többjelentésű szó, homonima, szinonima, hasonló alakú 

szópár, ellentétes jelentés. 

 

 

Irodalom 

 

Tematikai egység Érzékenyítés, ráhangolás − esztétikai bevezető 

Órakere

t 

N: 6 óra 

E: 2 óra 

Előzetes tudás Irodalmi, filmes, zenei és képzőművészeti élmények. 

A tantárgyhoz 

(műveltségterülethez) 

kapcsolható fejlesztési 

feladatok 

Az elemző- és értelmező olvasás segíti az élmény- és 

tapasztalatszerzést. Annak felismertetése, hogy az irodalomolvasás 

érzelmi, gondolati, erkölcsi, esztétikai élmények és a 

tapasztalatszerzés forrása. Más kultúrák megismerése iránti igény 

erősítése. Olyan ismeretek, szempontrendszerek közvetítése, 

amelyek segítségével viszonyulni tudnak a műalkotásokhoz. 

Fogalmi keret felvázolása a műelemzéshez, művészeti, műnem, 

műfaj alapvető kérdései, az egyes művészeti ágak elkülönítése, 

jellemzőik megfigyelése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  

Nyelv, szépség, humor kérdései a művészetekben és az irodalomban.  

Jelek, jelrendszerek hasonlósága és különbözősége a művészetekben és a világban. 

Valóság és a képzelet összefüggései a műalkotásokban. 

A tér és az idő mint komponáló eszközrendszer. Tér az irodalomban, idő a 

képzőművészetben. A „termékeny pillanat” problémája. 

Rész és egész, ok és okozat szerepe a műalkotásokban és a világban. Az irodalmi nyelv 

teremtő ereje. 

Szerző, mű, befogadó viszonya és egymásra való hatása többféle művészeti alkotásban. 

Kulcsfogalm

ak/ fogalmak 

Nyelv, szépség, humor, valóság, képzelet, fikció, rész, egész, ok, 

okozat, szerző, mű, befogadó, megértés, művészeti ágak, műnemek. 

 

 

Tematikai egység 
Világirodalom – görög mitológia, antik görög 

epika és líra, római irodalom 

Órakere

t 

N: 4 óra 

E: 2 óra 

Előzetes tudás 
Epikai és lírai művek. Elbeszélés és történet. Zeneiség, ritmus. 

Költői képek típusai.  

A tantárgyhoz 

(műveltségterülethez) 

kapcsolható fejlesztési 

feladatok 

Annak felismerése és tudatosítása, hogy az irodalomolvasás 

érzelmi, gondolati, erkölcsi és esztétikai élmények forrása. Más 

kultúrák megismerése iránti igény erősítése. 

Alapvető emberi magatartásformák felismertetése, megvitatása 

révén az erkölcsi és esztétikai érzék fejlesztése. Az irodalmi 

alapműveltség építése. Irodalmi alapformák, műfajok, motívumok 

befogadása, értelmezése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  
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Mitológiai történetek és hősök különféle feldolgozásokban; történettípusok. 

Homérosz: Iliász, Odüsszeia (részletek). Egy szemelvény a görög lírából és prózaepikából. 

A szerzőkhöz, illetve hősökhöz kapcsolódó toposzok.  

Szemelvények a római lírából és epikából, pl. Horatius és Vergilius egy műve. A római 

irodalom jellemző műfajai. 

Irodalmi alapformák, történetek és motívumok hatása, továbbélése többféle értelmezésben 

az európai és a magyar irodalomban, képzőművészetben, filmen. 

A tanuló  

 felismer és azonosít alapvető emberi magatartásformákat mitológiai történetekben és 

eposzokban;  

 véleményezi a horatiusi életelvek érvényességét;  

 megismer irodalmi alapformákat, műfajokat és motívumokat;  

 elemzi a történetmesélés formáit, az elbeszélői nézőpontokat; 

 felismeri a görög és római kultúra máig tartó hatását. 

Kulcsfogalm

ak/fogalmak 

Szóbeliség, írásbeliség, antikvitás, mítosz, mitológia, eposz, eposzi 

konvenciók, kaland, utazás mint cselekményszervező elv; dal, elégia, 

epigramma, himnusz, hexameter, ekloga, episztola, ars poetica, fabula, 

archetípus, toposz. 

 

 

Tematikai egység 
Színház- és drámatörténet – az antik színház és 

dráma 

Órake

ret 

N: 5 

óra 

E: 2 

óra 

Előzetes tudás 
Dráma, tragédia, komédia, színház, előadás, párbeszéd, 

konfliktus. 

A tantárgyhoz 

(műveltségterülethez) 

kapcsolható fejlesztési 

feladatok 

Alapvető erkölcsi értékek képviselete, azonosulás a példaadó 

emberi magatartásformákkal. Dialogikus művek befogadásának, 

értelmezésének képessége, az erkölcsi gondolkodás fejlesztése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  

Az antik görög színház jellemzői. 

Szophoklész: Antigoné (és az Oidipusz király részlete). 

Az antik dráma hatása a drámatörténetre.  

A tanuló 

 képes dialogikus mű olvasására, befogadására, értelmezésére, egy drámarészlet 

előadására;  

 felismer különféle magatartásformákat, konfliktusokat, értékeket és hibákat (harmónia, 

mértéktartás, hübrisz); ezek elemzésével, értékelésével fejlődik erkölcsi érzéke; 

 pontosítja a katarzis fogalmát; felismeri, hogy a befogadóra tett hatások változatosak; 

 képes a műről szóló vélemények kritikus befogadására.  

Kulcsfogalm

ak/ fogalmak 

Színház, esztétikai minőség, tragikum, komikum, tragédia, komédia, 

dialógus, akció, dikció, alapszituáció, konfliktus, drámai szerkezet, kar, 

katarzis.  
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Tematikai egység Világirodalom – Biblia 

Órake

ret 

N: 6 

óra 

E: 4 

óra 

Előzetes tudás Bibliai történetek, az Ó- és Újszövetség néhány szereplője.  

A tantárgyhoz 

(műveltségterülethez) 

kapcsolható fejlesztési 

feladatok 

A bibliai történetek etikai vonatkozásainak tudatosítása. Bibliai 

élethelyzetek, magatartásformák, témák, motívumok megismertetése, 

befogadásának képessége, továbbélő hatásuk tudatosítása.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények  

Szemelvények az Ószövetségből  

(pl. Teremtéstörténet, Káin és Ábel; A vízözön, Bábel tornya, József története, Mózes és a 

tízparancsolat, próféták, Jónás története, zsoltárok). 

Szemelvények az Újszövetségből (pl. Máté evangéliuma; példabeszédek, pl. A tékozló fiú, 

Az irgalmas szamaritánus; a passió, Pál apostol „szeretethimnusza”; az Apokalipszis egy 

részlete). 

A bibliai hagyomány továbbélése az európai és a magyar szóbeli és írásos kultúrában (pl. 

szókincsben, szólásokban, témákban, motívumokban). 

A tanuló 

 megismer/felismer bibliai élethelyzeteket, magatartásformákat, témákat, motívumokat; 

 tudja néhány közkeletű bibliai szólás, állandósult kifejezés eredetét és jelentését; 

 ismeri a Bibliához kapcsolódó ünnepek, hagyományok (karácsony, húsvét, pünkösd, 

vízkereszt stb.) eredetét, tartalmát; 

 tudatosítja a bibliai motívumok, témák, műfajok továbbélését a kultúrában;  

 ismeri a Biblia máig tartó hatását az európai irodalomra és művészetre. 

Kulcsfogal

mak/fogalmak 

Biblia, Ószövetség, Újszövetség, kánon, teremtéstörténet, 

pusztulástörténet, zsoltár, próféta, evangélium, apostol, példabeszéd, 

apokalipszis.  

 

 

Tematikai egység 
Világirodalom – az európai irodalom a 14–16. 

században (reneszánsz) 

Órake

ret 

N: 5 

óra 

E: 2 

óra 

Előzetes tudás Kötet, rím, rímképlet, lírai én, novella, reneszánsz. 

A tantárgyhoz 

(műveltségterülethez) 

kapcsolható fejlesztési 

feladatok 

A reneszánsz eszmények, értékek, témák, alkotások, alkotói 

magatartások befogadása révén az azonosulás és kritikai érzék 

fejlesztése. Művelődéstörténeti és stílustörténeti korszakolás 

problémáinak tudatosítása. A poétikai műveltség továbbépítése 

(novella, szonettforma, versciklus). 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  

Szemelvények a 14–16. századi európai reneszánsz irodalomból. Az itáliai kora 

reneszánsz irodalomból: Petrarca: Daloskönyv (egy-két szonett), Boccaccio: Dekameron (egy 

novella).  

A tanuló 
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 tudatosítja a legfontosabb reneszánsz eszményeket, értékeket, tárgyakat, témákat;  

 Petrarca és Boccaccio néhány műve alapján megismerkedik a kor lehetséges/sajátos 

alkotói magatartásaival (kettősségek: tudós humanizmus és személyes élményanyag, 

illetve a szórakoztatás szándéka);  

 pontosítja ismereteit műelemzés alapján a novella műfajáról; felismeri a szonettformát. 

Kulcsfogalm

ak/ fogalmak 

Reneszánsz, humanizmus, humanista, novella, szonett, versciklus.  

 

 

Tematikai egység Középkori nyelvemlékek 

Órake

ret 

N: 2 

óra 

E: 1 

óra 

Előzetes tudás Nyelvtörténeti alapismeretek. 

A tantárgyhoz 

(műveltségterülethez) 

kapcsolható fejlesztési 

feladatok 

A nyelvi és irodalmi hagyomány megbecsülése. 

Az anyanyelvi kultúra építése: a magyar kultúra legkorábbi 

emlékeinek megértése, értelmezése – összefüggésben a középkori 

írásbeliség szerepének, a nyelvemlékek jelentőségének 

tudatosításával. Művelődéstörténeti összefüggések megértése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  

Középkori írásbeliség, műfajok, nyelvemlékek. Halotti beszéd és könyörgés; Ómagyar 

Mária-siralom. 

A tanuló 

 értelmezi a magyar nyelvű kultúra legkorábbi írásos emlékeit (kötelező művek: HB; 

ÓMS); 

 megismeri a középkori írásbeliség sajátosságait; 

 tudatosítja a nyelvemlékek szerepét, jelentőségét.  

Kulcsfogalm

ak/ fogalmak 

Írásbeliség, szóbeliség, nyelvemlék, szövegemlék, kódex, prédikáció. 

 

Tematikai egység Janus Pannonius portréja 

Órake

ret 

N: 3 

óra 

E: 2 

óra 

Előzetes tudás 
Időmértékes verselés. 

Nyelvemlékek. 

A tantárgyhoz 

(műveltségterülethez) 

kapcsolható fejlesztési 

feladatok 

Egy humanista alkotó portréjának megismertetése. Az életmű 

néhány fontos témájának tudatosítása, értékelése. 

A történeti és a problémamegoldó gondolkodás fejlesztése: 

fogalmak változó jelentésének megértése.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények  

Janus Pannonius lírája, jellemző témái (pl. öntudat, békevágy, betegség): Pannónia 

dicsérete. 

Epigrammák és elégiák (pl. Egy dunántúli mandulafáról, Búcsú Váradtól). 

A tanuló  



Reményhír Szakközépiskola, Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola 

OM:201689 

Pedagógiai Program, 2017 

 

418 

 megismeri egy humanista alkotó portréját, költői és emberi szerepvállalását; személyes 

élményanyagának költészetformáló szerepét;  

 tudatosítja, értékeli az életmű néhány fontos témáját, a lírai alany magatartását (pl. költői 

öntudat, művészi becsvágy, búcsúzás, betegség, katonáskodás, test és lélek); 

 megismeri néhány fogalom változó jelentését (pl. elégia, epigramma).  

Kulcsfogalm

ak/fogalmak 

Elégia, epigramma, búcsúzásvers, refrén, disztichon, költői magatartás, 

irónia, gúny, interkulturalitás.  

 

 

Tematikai egység Balassi Bálint portréja 

Órake

ret 

N: 5 

óra 

E: 3 

óra 

Előzetes tudás Ütemhangsúlyos verselés, lírai én, téma. 

A tantárgyhoz 

(műveltségterülethez) 

kapcsolható fejlesztési 

feladatok 

A Balassi-versekben megjelenített magatartásformák és értékek 

felismerése. A szövegvers és dallamra írott énekvers 

megkülönböztetésének kérdései. Életformák találkozásai, 

értelmezései: végvári élet, költő-lét. 

Balassi Bálint-portré közvetítése. Szövegbefogadási képességek, 

ritmusérzék fejlesztése: ütemhangsúlyos formák ritmizálása, a 

Balassi-strófa azonosítása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  

Balassi Bálint lírája; költői tudatosság; az életmű néhány tematikus és formai jellemzője. 

Egy katonaének (kompozíció, értékrend). 

Legalább további két mű értelmezése (szerelmi tematika, pl. Júlia-vers / Célia-vers; istenes 

tematika, zsoltárparafrázis vagy könyörgésvers, pl. Adj már csendességet). 

Megformáltság, szerkezet (pl. aranymetszés, hárompillérű kompozíció). 

A tanuló  

 megismeri az alkotó költői portréját és magatartását (az életmű 3-4 darabja nyomán); 

 tudatosítja az életmű megközelítési problémáit; 

 megkülönbözteti a dallamvers és szövegvers fogalmát; 

 tud ritmizálni ütemhangsúlyos formákat, felismeri a Balassi-strófát.  

Kulcsfogal

mak/fogalmak 

Kötetkompozíció, dallamvers, szövegvers, ütemhangsúlyos verselés, 

rímelhelyezkedés, Balassi-strófa.  

 

 

Tematikai egység 
Színház- és drámatörténet – az angol színház a 

16–17. században, és Shakespeare 

Órake

ret 

N: 6 

óra 

E: 2 

óra 

Előzetes tudás A drámai műnem. A tragédia.  

A tantárgyhoz 

(műveltségterülethez) 

kapcsolható fejlesztési 

feladatok 

A művekben felvetett erkölcsi problémák mérlegelő megítélése. 

A végzetszerűség és az egyéni felelős cselekvés dilemmája. 

Konfliktushelyzetek kezelésének módjai. 

A műismereti tájékozottság, a kulturális emlékezet növelése 
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(Shakespeare-szállóigék felidézése); az angol reneszánsz színház és 

dráma jellemzői, a shakespeare-i dramaturgia és nyelvezet 

befogadása.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények  

Az angol színház a 16–17. században (színház, előadás és dramaturgia 

összekapcsolódása). 

Shakespeare egy drámája (Hamlet / esetleg Romeo és Júlia vagy más, választott mű).  

A tanuló 

 ismer néhány Shakespeare-témát, szállóigét; 

 képes egy mű részletes elemzése kapcsán a hősök jellemzésére, magatartásuk, 

konfliktusaik értékelésére; memoriter: egy monológ/részlete; 

 megérti a befogadói elvárások (korabeli közönség) és a dramaturgia összefüggését; 

 lehetőség szerint megtekint egy színházi előadást (vagy felvételét); 

 alkalmassá válik egy szóbeli érettségi témakör anyagának összeállítására és az abban 

megjelölt feladat kifejtésére.  

Kulcsfogal

mak/fogalmak 

Drámai műfajok, drámai szerkezet, drámai nyelv, drámai jellem, blank 

verse. 

 

 

Tematikai egység 
Színház- és drámatörténet – a francia klasszicista 

színház (17. század) 

Órak

eret 

N: 4 

óra 

E: 2 

óra 

Előzetes tudás 
Drámatörténeti és drámaelméleti ismeretek. Komikum és 

tragikum. 

A tantárgyhoz 

(műveltségterülethez) 

kapcsolható fejlesztési 

feladatok 

Az emberi magatartások sokféleségének belátása és felelős 

megítélése. Kötelesség és szenvedély, egyén és közösség viszonya. 

A klasszicista normatív esztétika sajátosságainak (műfaji 

hierarchia, szabályok); a korabeli elvárások és a dramaturgia 

összefüggésének felismertetése. A komikum műfajformáló 

minőségének és változatainak megértése. Műelemző képesség 

fejlesztése: egy mű részletes elemzése, a hősök jellemzése, 

magatartásuk, konfliktusaik értékelése.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények  

A klasszicizmus elvárásai. Tragédia és komédia. 

A francia színház a 17. században (színház, előadás és dramaturgia összekapcsolódása). 

Molière: Tartuffe (vagy más műve). A komikum megjelenési formái. 

A tanuló 

 felismeri a klasszicista normatív esztétika sajátosságait (műfaji hierarchia, szabályok); a 

korabeli elvárások és a dramaturgia összefüggését;  

 megérti a komikum műfajformáló minőségét és változatait (helyzet- és jellemkomikum); 

 képes egy mű részletes elemzése kapcsán a hősök jellemzésére, magatartásuk, 

konfliktusaik értékelésére; memoriter: egy részlet; 

 alkalmassá válik egy szóbeli érettségi témakör anyagának összeállítására és az abban 

megjelölt feladat kifejtésére. 

Kulcsfogalm

ak/fogalmak 

Felvonás, jelenet, díszlet, jelmez, szerzői utasítás, hármas egység, 

mértéktartás, helyzetkomikum, jellemkomikum, nyelvi komikum, 
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jellemtípus, bizalmas, rezonőr. 

 

 

Tematikai egység Látásmód – Zrínyi Miklós 

Órak

eret 

N: 3 

óra 

E: 1 

óra 

Előzetes tudás Eposz, eposzi konvenciók (kellékek). 

A tantárgyhoz 

(műveltségterülethez) 

kapcsolható fejlesztési 

feladatok 

A társadalmi, közösségi és egyéni konfliktusok megértése, a 

morális gondolkodásra és ítéletalkotásra való képesség fejlesztése. 

A hazához való kötődés erősítése, a Zrínyi által képviselt értékek 

elfogadása. 

A barokk alapvető formai és stílusjegyeinek azonosítása, 

megnevezése. A műfaji konvenció jelentéshordozó szerepének 

bemutatása. Az olvasott művek befogadásának, megértésének 

támogatása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  

Magyar barokk irodalom.  

Zrínyi Miklós: Szigeti veszedelem (részletek); a barokk eposz (szerkezet; koncepció; 

embereszmény /a főhős mint Krisztus katonája; értékrend). 

A tanuló  

 felismeri a barokk formajegyeit az irodalmi művekben és más művészeti ágakban is, 

összhangban az irodalommal;  

 megismeri világképek és műfajok, poétikai / retorikai megoldások összefüggését;  

 tisztában van az eposzi kellékek hagyományozódásával, az antik és barokk eposzok 

különbségével (koncepció, szerkezet, értékrend, embereszmény).  

Kulcsfogalm

ak/fogalmak 

Barokk eposz, eposzi konvenciók a barokkban, erkölcsi érték, 

heroizmus, körmondat. 

 

 

Tematikai egység 
Világirodalom – az európai irodalom a 18. 

században 

Órake

ret 

N: 4 

óra 

E: 2 

óra 

Előzetes tudás Felvilágosodás, regény. 

A tantárgyhoz 

(műveltségterülethez) 

kapcsolható fejlesztési 

feladatok 

Különböző világlátású művek megjelenített témáinak, 

élethelyzeteknek elhelyezése többféle értelmezési kontextusban; az 

erkölcsi és esztétikai ítélőképesség fejlesztése. 

A felvilágosodás eszmerendszerében felvetett erkölcsi 

problémák. A szabadság eszményének különböző megközelítései. 

Az eszmetörténeti korszak, filozófiai irányzat és stílusirányzat 

kategóriáinak megkülönböztetése, összefüggések megvilágítása. 

Szemelvények, művek értelmezése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  

A felvilágosodás irodalmának jellemző műfajai és stílusirányzatai: klasszicizmus, 

szentimentalizmus (érzékenység), rokokó.  
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Művek, szemelvények az angol, francia és német irodalomból. 

A választott szerzőkhöz, művekhez kacsolódó fogalmi ismeretek. 

A tanuló  

 megkülönbözteti az eszmetörténeti korszak, filozófiai irányzat és stílusirányzat kategóriáit;  

 megismeri a bölcseleti háttér és a stílusirányzat, műfaj, tematika néhány összefüggését az 

európai irodalmakból vett egyes szemelvények alapján;  

 műismereti minimuma: Swift, Voltaire, Goethe egy-egy művének /részletének ismerete. 

Kulcsfogalm

ak/fogalmak 

Felvilágosodás, klasszicizmus, szentimentalizmus, rokokó, valóság és 

fikció, elbeszélői nézőpont, kalandregény, robinzonád, fejlődésregény, 

énregény, levélregény, tézisregény, ellenutópia, szatíra (szatirikus 

hangnem).  

 

 

Tematikai egység 
Magyar irodalom a 18. században – portrék: 

Csokonai Vitéz Mihály, Berzsenyi Dániel 

Órak

eret 

N: 10 

óra 

E: 5 

óra 

Előzetes tudás 
Barokk és felvilágosodás. Anakreón és Horatius életművének 

néhány jellemzője. 

A tantárgyhoz 

(műveltségterülethez) 

kapcsolható fejlesztési 

feladatok 

Az európai és a magyar irodalom összekapcsolódásának 

felismerése által a nemzeti és az európai identitás erősítése. Az 

egyén és közösség problémáinak európai és hazai dimenziói: 

polgárosodás, parlagiasság. 

Az anyanyelv és az anyanyelvi kultúra fejlesztésére irányuló 

törekvések megbecsülése. 

A nyelvújítási mozgalom jelentőségének tudatosítása. 

Jellemző stílusirányzatok, műfajok, verstípusok és versformák 

felismertetése, összefüggésben Csokonai és Berzsenyi életművének 

jellegével. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  

A 18. század irodalma a felvilágosodás előtt (a kuruc költészethez kapcsolódó irodalmi 

formák; Mikes Kelemen: Törökországi levelek részlete). 

A felvilágosodás korának irodalma.  

Kazinczy Ferenc irodalomszervező tevékenysége és írói munkássága (legalább egy 

epigrammája). 

Csokonai Vitéz Mihály portréja; életművének műfaji, formai és stiláris sokszínűsége: A 

Reményhez, A tihanyi Ekhóhoz és még legalább egy mű (pl. Az estve, Tartózkodó kérelem, A 

Magánossághoz) alapján. 

Berzsenyi Dániel portréja; jellemző műfajok, témák, életérzések költészetében. A közelítő 

tél, A magyarokhoz I. és legalább még egy mű (pl. Levéltöredék barátnémhoz, Osztályrészem) 

értelmezése. 

Csokonai és Berzsenyi hatása, továbbélése a későbbi magyar költészetben. 

A tanuló 

 ismeri Kazinczy tevékenységét; a magyar felvilágosodás időszakának, irodalmi életének 

néhány sajátosságát;  

 tudatosítja a nyelvújítási mozgalom jelentőségét;  

 tisztában van Csokonai és Berzsenyi életművének jellegével, az alkotók helyével, 

szerepével a magyar irodalom történetében; felismer jellemző stílusirányzatokat, 
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műfajokat, verstípusokat és versformákat; 

 műismereti minimuma: Mikes Kelemen: Törökországi levelek (részlet), Kazinczy Ferenc 

egy epigrammája; Bessenyei György egy értekező prózai részlete; Csokonai Vitéz Mihály: 

A Reményhez; A tihanyi Ekhóhoz és egy mű; Berzsenyi Dániel: A közelítő tél, A 

magyarokhoz I. és egy mű. 

 Csokonai és Berzsenyi kapcsán alkalmassá válik legalább 3-4 alkotásuk és a műveikről 

szóló vélemények, elemzések értelmezésére; egy-egy szóbeli témakör kifejtésére; 

memoriterek tolmácsolására. 

Kulcsfogal

mak/fogalmak 

Nyelvújítás, irodalmi élet, művelődési program, értekezés, szentencia, 

szimultán ritmus, bölcseleti óda, elégia, dal, episztola, létösszegzés, 

időszembesítő verstípus.  

 

 

Tematikai egység 
Világirodalom – az európai irodalom a 19. 

század első felében (romantika és realizmus) 

Órake

ret 

N: 6 

óra 

E: 3 

óra 

Előzetes tudás Romantika, a romantikus korstílus néhány alapvető jellemzője.  

A tantárgyhoz 

(műveltségterülethez) 

kapcsolható fejlesztési 

feladatok 

A nemzeti és az európai identitás erősítése. Eszmény és valóság 

viszonyának értelmezése. Embertípusok, életvezetési stratégiák, 

eszmei és erkölcsi törekvések értékelése. 

A romantika korstílus jellegének, jelentőségének, a romantika és 

a kritikus, realista szemlélet együtthatásának megértetése.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények  

A romantika irodalmának jellemzői (esztétikai elvek, művészi szabadság, stílus- és 

formajegyek; ironikus látásmód, groteszk minőség). 

Új műfajok, formák (pl. történelmi regény, bűnügyi történet, drámai költemény, verses 

regény). 

Társadalmi típusok (felesleges és karrierista hősök, hivatalnokok) megjelenése a 

romantikával egyidejű, realista szemléletű művekben. 

Művek, szemelvények az angol/amerikai, francia, német és orosz irodalomból. A 

választott szerzőkhöz, művekhez kacsolódó fogalmi ismeretek. 

A tanuló  

 felismeri az életművek egymásmellettiségét az 1830-as években (klasszika, romantika, 

realizmus tendenciái) és a romantika korstílus-jellegét, jelentőségét; a romantika és a 

kritikus, realista szemlélet együtthatását;  

 műismerete: Shelley, Keats, Poe, V. Hugo, E. T. A. Hoffmann, Puskin, illetve Balzac, 

Stendhal, Gogol kiválasztott műveinek /műrészleteinek ismerete; 

 képes egy választott/kijelölt epikai alkotás (házi olvasmány) elemző bemutatására a közös 

értelmezés után;  

 alkalmassá válik a korszakról, a szerzőkről, művekről szóló vélemények kritikus 

befogadására, egy lehetséges szóbeli tétel kifejtésére.  

Kulcsfogalm

ak/fogalmak 

Műfajkeveredés, hangnemi kevertség, groteszk, irónia, bűnügyi 

történet, történelmi regény, verses regény, regényciklus, analitikus regény.  

 

 

Tematikai egység Színház- és drámatörténet –  Órak
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Katona József: Bánk bán eret 

N: 4 

óra 

E: 3 

óra 

Előzetes tudás 
Klasszicizmus és romantika. Tragédia. A tragikus hős 

összeomlása. 

A tantárgyhoz 

(műveltségterülethez) 

kapcsolható fejlesztési 

feladatok 

Élet-válaszutak a különböző helyzetekben. 

A tettek és a szavak közötti viszony szerepének felismerése. A 

„nemzeti dráma” mint közös ismeret.  

A tragédiában megjelenített magánéleti és közéleti konfliktus 

értékelése. 

Felkészítés a Bánk bán olvasására, befogadására, értelmezésére 

(problematika, drámai szerkezet és nyelv, sajátos lezárás, 

„megoldás”). Érvelő képesség: álláspontok megismerése, 

összevetése, értékelése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Katona József: Bánk bán – sok szempontú műértelmezés. Pl. 

 magánéleti és közéleti konfliktus, alapkérdések; 

 a szereplők körei, Bánk összeomlása; a címszereplő megítélésének változatai; 

 felépítés, szerkezeti megoldások (az V. felvonás szerepe). 

A tanuló 

 ismeri a magyar színház történetének néhány sajátosságát (az állandó magyar színház 

hiányát, törekvéseket a létrehozására);  

 képes elemezni nemzeti tragédiánk sajátosságait (problematika, drámai szerkezet és nyelv, 

sajátos lezárás, „megoldás”); 

 memoriter: részlet(ek) a műből; 

 alkalmassá válik egy szóbeli érettségi témakör anyagának összeállítására és az abban 

megjelölt feladat kifejtésére. 

Kulcsfogalm

ak/fogalmak 

Vándorszínház, állandó színház, szerepkör, intrikus, naiva, késleltetés, 

drámai nyelv, klasszicizmus és romantika.  

 

 

Tematikai egység 
Magyar irodalom a 19. század első felében – 

portrék: Kölcsey Ferenc, Vörösmarty Mihály 

Órak

eret 

N: 12 

óra 

E: 6 

óra 

Előzetes tudás Romantika; néhány népdal. 

A tantárgyhoz 

(műveltségterülethez) 

kapcsolható fejlesztési 

feladatok 

Törekvés a társadalmi, közösségi és egyéni konfliktusok, 

kérdésfelvetések szellemi hátterének megértésére, a morális 

gondolkodásra és ítéletalkotásra. Az alkotók műveiben megjelenített 

egyéni és nemzeti sorsproblémák megértése és értékelése. A 

reformkor–nemzeti romantika–népiesség fogalmak tartalmának, 

szerepének és jelentőségének felismertetése. Kölcsey- és 

Vörösmarty-művek befogadásának, értelmezésének elősegítése, 

jelentőségük megértése, elfogadása. A kreativitás, a képzelőerő, a 

képzettársítási képesség fejlesztése.  
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Ismeretek/fejlesztési követelmények  

Magyar irodalmi élet a 19. század első felében. A reformkori nemzeti romantika. 

A népiesség programjai. 

Kölcsey Ferenc alkotói portréja; közéleti szerep, egyéni és közösségi sors. Hymnus és még 

egy lírai alkotása (pl. Elfojtódás; Vanitatum vanitas; Zrínyi dala; Zrínyi második éneke). 

Értekező prózája (pl. Nemzeti hagyományok és / vagy a Parainesis részlete). 

 

Vörösmarty Mihály portréja. Romantikus világlátás, tematika és képalkotás lírában és 

drámában a Szózat; Előszó és még egy-két lírai alkotás (pl. Késő vágy; Gondolatok a 

könyvtárban; Az emberek, A vén cigány) alapján, illetve a Csongor és Tünde értelmezésével 

(pl. alapkérdések, értékszerkezet, motívumok, műfaji sajátosságok: mesejáték/drámai 

költemény).  

A tanuló 

 ismeri a magyar irodalom néhány sajátosságát a 19. század első felében;  

 felismeri a reformkor-nemzeti romantika-népiesség fogalmak tartalmát, szerepét és 

jelentőségét; 

 tisztában van Kölcsey és Vörösmarty életművének jellegével, az alkotók helyével, 

szerepével a magyar irodalom történetében;  

 műismereti minimuma: Kölcsey: Hymnus, Huszt és még egy lírai mű, egy értekező prózai 

részlet; Vörösmarty: Szózat, Előszó és még egy-két lírai mű, valamint a Csongor és 

Tünde; memoriterek; 

 Kölcsey és Vörösmarty kapcsán alkalmassá válik legalább négy alkotásuk és a műveikről 

szóló vélemények, elemzések értelmezésére; egy-egy szóbeli témakör kifejtésére; 

memoriterek tolmácsolására. 

Kulcsfogalm

ak/fogalmak 

Irodalmi élet, népköltészet, népdalgyűjtés; nemzeti himnusz, értekezés, 

intelem, értékszembesítő és időszembesítő verstípus, rapszódia, romantikus 

irónia, drámai költemény. 

 

 

Tematikai egység Életmű – Petőfi Sándor 

Órake

ret 

N: 12 

óra 

E: 6 

óra 

Előzetes tudás 
Romantika, népiesség, népdal, dal, helyzetdal, elbeszélő 

költemény.  

A tantárgyhoz 

(műveltségterülethez) 

kapcsolható fejlesztési 

feladatok 

A lírai beszédmód változatainak értelmezése; Petőfi jellemző 

témáinak, műfajainak, poétikai megoldásainak, versformáinak 

megkülönböztetése, jellemző hangnemeinek (pl. humor és irónia) 

befogadása.  

A kreativitás, a képzelőerő, a képzettársítási képesség 

fejlesztése. 

Felkészítés önálló műértelmezés megfogalmazására, Petőfi 

műveiről szóló vélemények, elemzések értelmezésére, kritikus 

befogadására. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  

Petőfi Sándor életműve.  

Pályaszakaszok (életérzések, költői magatartás) és jellemző alkotások. 

A népi szemléletmód hatása; romantika és népiesség.  
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Témák (pl. szerelem, táj, ars poetica), versciklusok; lírai műfajok és líratípusok (pl. dalok, 

helyzetdalok, ódák, elégiák, rapszódiák; tájlíra, forradalmi látomásvers) és versformák 

változatossága;  

A puszta, télen; A XIX. század költői; Európa csendes, újra csendes…; Szeptember végén, 

és még legalább három-négy lírai alkotás elemző feldolgozása.  

Verses epika (pl. A helység kalapácsa mint eposzparódia; vagy Az apostol [esetleg 

mindkettő].) 

A tanuló 

 ismeri az életmű főbb alkotói korszakait; Petőfi helyét, szerepét a magyar irodalom 

történetében; költészetének jellegét;  

 tisztában van a romantikus korstílus és a népiesség stílustendenciájának együtthatásával;  

 műelemzések során megismeri Petőfi jellemző témáit, műfajait, poétikai megoldásait, 

versformáit; megkülönbözteti jellemző hangnemeit (pl. humor és irónia); 

 képes önálló műértelmezés megfogalmazására; 

 műismereti minimuma: Az Alföld; Nemzeti dal ; János vitéz; A puszta, télen; A XIX. század 

költői; Európa csendes, újra csendes…; Szeptember végén és még három-négy mű és 

memoriterek; 

 képessé válik Petőfi életművének bemutatására (legalább 10–12 lírai és 1–2 verses epikai 

alkotás alapján); a műveiről szóló vélemények, elemzések értelmezésére, kritikus 

befogadására; egy szóbeli témakörben kijelölt feladat kifejtésére, memoriterek 

tolmácsolására. 

Kulcsfogalm

ak/fogalmak 

Népiesség, elbeszélő költemény, versciklus, helyzetdal, tájlíra, 

látomásköltészet, ars poetica, komikus eposz, költői szerep, váteszköltő. 

 

 

Tematikai egység Látásmód – Jókai Mór 

Órake

ret 

N: 6 

óra 

E: 3 

óra 

Előzetes tudás 
Romantika, romantikus ábrázolásmód; a romantika és a 

népiesség. 

A tantárgyhoz 

(műveltségterülethez) 

kapcsolható fejlesztési 

feladatok 

A Jókai-regényekben felmutatott erkölcsi, egyéni és nemzeti-

közösségi problémakörök felismerése. Értékek és szerepek 

konfliktusai. Jókai alkotásmódjának jellemzői, a romantikus 

ábrázolásmód sajátosságai és a romantikus regény jellemző műfaji 

változatai. Felkészítés egy regény sokoldalú megközelítésére, önálló 

véleménykifejtésre.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények  

Jókai alkotásainak jellemzői, műfaji változatok az életművében; 

regényírói művészetének sajátosságai a romantikus prózaepika jegyében. 

Jókai Mór: Az arany ember (esetleg más regényének) elemző értelmezése sok szempontú 

megközelítéssel, pl.: a romantika megjelenési formái; műfaji változat; szerkezet, 

jellemábrázolás, hangnemi és motivikus összetettség. 

A tanuló 

 ismeri Jókai helyét a magyar regényirodalom történetében, alkotásmódjának jellemzőit;  

 felismeri a romantikus ábrázolásmód sajátosságait és a romantikus regény jellemző műfaji 

változatait;  
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 műismereti minimuma: egy regénye (pl. Az arany ember, Egy magyar nábob, Fekete 

gyémántok); 

 egy regényelemzés kapcsán képes önálló szóbeli tétel keretében egy elemzési feladat 

kifejtő megoldására. 

Kulcsfogalm

ak/ fogalmak 

Történelmi regény, vallomásregény, epizód, leírás, utópia, humor, 

anekdota. 

 

 

Tematikai egység Életmű – Arany János 

Órake

ret 

N: 12 

óra 

E: 5 

óra 

Előzetes tudás 

A bűn és bűnhődés erkölcsi kérdései. 

Romantika, népiesség, elbeszélő költemény, életkép, episztola, 

ballada, ütemhangsúlyos és időmértékes verselési formák, felező 

tizenkettes versforma. Ismeretek Arany életútjáról, műveiről; 

kapcsolat Petőfivel. 

A tantárgyhoz 

(műveltségterülethez) 

kapcsolható fejlesztési 

feladatok 

Az Arany-életműben felvetett erkölcsi, magatartásbeli kérdések 

felvetése és értelmezése. Arany költői szerepének, költészete 

jellegének megismertetése. Műelemzés, értelmezés: Arany jellemző 

lírai témái, műfajai, poétikai megoldásai, versformái és néhány 

verses epikai alkotása. 

Felkészítés lírai és epikai alkotások önálló értelmezésének 

megfogalmazására, a művekről szóló vélemények, elemzések 

értelmezésére, kritikus befogadására.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények  

Arany János életműve. Pályaszakaszok (életérzések, költői magatartások) és jellemző 

alkotások. (Letészem a lantot, Epilogus és legalább még két-három lírai alkotás.) 

A ballada műfaji sajátosságai; tematikus és szerkesztésmódbeli különbségek a két 

balladakorszak alkotásaiban (A walesi bárdok és még legalább 1–2 ballada). 

A Toldi estéje elemző bemutatása.  

A tanuló  

 ismeri az életmű főbb alkotói korszakait; Arany költői szerepét a magyar irodalom 

történetében; költészetének jellegét; 

 műelemzések során megismeri Arany jellemző lírai témáit, műfajait, poétikai megoldásait, 

versformáit és néhány verses epikai alkotását;  

 képes lírai és epikai alkotások önálló értelmezésének megfogalmazására; a Toldi és a 

Toldi estéje néhány szempontú összevetésére; 

 műismereti minimuma: A walesi bárdok, Rege a csodaszarvasról, Toldi, Családi kör, 

további egy-két ballada; Toldi estéje; Letészem a lantot, Epilogus és még két-három lírai 

alkotás (memoriterek is); 

 képessé válik Arany életművének bemutatására (legalább 5-6 lírai alkotás, 2-3 ballada és a 

Toldi és a Toldi estéje alapján); a műveiről szóló vélemények, elemzések értelmezésére, 

kritikus befogadására; egy-egy szóbeli témakörben kijelölt feladat kifejtésére, 

memoriterek tolmácsolására. 

Kulcsfogalm

ak/ fogalmak 

Elbeszélő költemény és verses regény, ballada, ütemhangsúlyos- és 

időmértékes formák (és együtthatásuk), verstípusok (idő- és 
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értékszembesítés, létösszegzés). 

 

 

Tematikai egység 
Színház- és drámatörténet – Madách Imre: Az 

ember tragédiája 

Órake

ret 

N: 4 

óra 

E: 2 

óra 

Előzetes tudás 
Alapvető drámai műfajok és formák. A romantika műfaji 

kevertsége. 

A tantárgyhoz 

(műveltségterülethez) 

kapcsolható fejlesztési 

feladatok 

Az emberi létezés alapkérdéseinek értelmezése. Annak belátása, 

hogy a küzdés és a ráhagyatkozó hit egymás erősítői az ember 

életében. 

Olvasás, szövegelemzés, beszélgetés révén a mű megértésének 

támogatása (a tragédia műfaji változatának jellemzői, filozófiai, 

bölcseleti tartalmak), sajátos drámai hősei; többféle világfelfogás 

egyidejű létezése; a drámai költemény mibenléte). Műértelmezés 

többféle megközelítésből. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  

Madách Imre: Az ember tragédiája – sok szempontú műértelmezés. 

A drámai költemény műfajának következménye a szerkezetre és hősökre. 

Felépítés (cselekmény-szerkezet: keret- és történeti színek, személyiségközpontú/lírai 

szerkezet: tematikus, szétválás-sorozat).  

Problematika, történelemszemlélet, bölcseleti háttér (szabadelvűség és pozitivizmus).  

Az idő, tér, anyag szerepe az emberiség és különböző szellemi irányok történetében. 

A tanuló  

 megismeri a drámai költemény műfaji változatának jellemzőit (filozófiai, bölcseleti 

tartalmak), sajátos drámai hőseit; értelmezi a művet (lehetőleg többféle megközelítésből); 

 műismereti minimuma: a Tragédia (házi olvasmány) elemző feldolgozása és memoriter: 

részlet(ek) a műből, valamint szállóigévé vált sorok; 

 alkalmassá válik egy szóbeli érettségi témakör anyagának összeállítására és az abban 

megjelölt feladat kifejtésére. 

Kulcsfogalm

ak/fogalmak 

Drámai költemény, lírai dráma, bölcseleti mondanivaló, falanszter, 

ellenutópia, pozitivizmus. 

 

 

Tematikai egység 
Világirodalom – az európai epika és líra a 

romantika után (19. század második fele) 

Órake

ret 

N: 5 

óra 

E: 3 

óra 

Előzetes tudás 
Romantika és realizmus, hőstípusok (pl. karrierista hős, a 

felesleges ember, a hivatalnok). 

A tantárgyhoz 

(műveltségterülethez) 

kapcsolható fejlesztési 

feladatok 

Az epikában a romantika és realizmus együtthatásának, 

folytonosságának felismertetése, a realista és naturalista 

stílusirányzat jellemzőinek értelmezése. Felkészítés világirodalmi 

alkotások önálló értelmezésére, stílusirányzatok jellemző jegyeinek 

felkutatására.  
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Ismeretek/fejlesztési követelmények  

A realista és naturalista epika jellemzői (esztétikai elvek, tematika, látásmód, stílus- és 

formajegyek) a 19. század közepétől; a prózaepika újításai a kis- és nagyepikában.  

Impresszionizmus, szimbolizmus és a lírai műnem megújítása (pl. a személyiség, a lírai 

közvetlenség háttérbe szorulása, a látomás felszabadítása, objektivizálódás). 

A tanuló  

 felismeri a romantika és realizmus együtthatását, folytonosságát az epikában; értelmezi 

a realista és naturalista stílusirányzat jellemzőit; 

 megismeri az impresszionista és (pre)szimbolista európai líra néhány sajátosságát; 

 képes egy választott/kijelölt epikai alkotás (házi olvasmány) elemző bemutatására a 

közös értelmezés után; néhány lírai alkotás értelmezésére; 

 műismeret: néhány mű/részlet pl. Emily Brontë, Dickens, Flaubert, Lev Tolsztoj, 

Dosztojevszkij alkotásaiból, illetve Baudelaire, Rimbaud, Rilke, Whitman műveiből; 

 alkalmassá válik egy lehetséges szóbeli tétel kifejtésére. 

Kulcsfogalm

ak/ fogalmak 

Realizmus, naturalizmus, impresszionizmus, szimbolizmus; 

eszmeregény, polifonikus regény, tolsztojizmus, regényciklus, l’art pour 

l’art, tiszta költészet, kötetkompozíció, hangulatlíra, prózavers, szabad 

vers, objektív líra, tárgyvers. 

 

 

Tematikai egység 
Magyar irodalom a 19. század második felében – 

portré: Mikszáth Kálmán 

Órake

ret 

N: 6 

óra 

E: 4 

óra 

Előzetes tudás 
Mikszáth Kálmán egy novellája, esetleg egy (kis)regénye (pl. 

Szent Péter esernyője).  

A tantárgyhoz 

(műveltségterülethez) 

kapcsolható fejlesztési 

feladatok 

Néhány alapvető emberi léthelyzet megismerése (élet és halál, 

család, férfi–nő, szerelem, gyermek, szülőföld, haza, törvény, bűn és 

bűnhődés). Az elbeszélő és állásfoglalásának viszonya az elbeszélő 

művekben. Annak belátása, hogy a régióhoz kötődés egyetemes 

emberi kérdések felvetését is jelentheti. Mikszáth alkotói 

portréjának közvetítése, alkotásmódjának jellemzői, a 

novellaelemző készség fejlesztése, a mikszáthi történetszövés 

megfigyelése, egy regény sok szempontú megközelítése.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények  

A 19. század második felének irodalmi jellemzői – Vajda János. 

Mikszáth alkotásainak jellemzői, témák, motívumok és műfaji változatok az életművében;  

írásművészetének sajátosságai, stílusszintézise. 

A jó palócok novelláinak világa (legalább két mű elemzése).  

Egy Mikszáth-regény (pl. Beszterce ostroma) elemző értelmezése, sok szempontú 

megközelítéssel, pl. műfaji változat; szerkezet, jellemábrázolás, elbeszéléstechnika, nézőpont, 

közlésformák, hangnemek; problematika (pl. megkésettség, dzsentriábrázolás). 

A tanuló 

 tisztában van a 19. század második fele magyar irodalmának sajátosságaival; 

 ismeri Mikszáth helyét a magyar prózairodalom (regény és novella) történetében, 

alkotásmódjának jellemzőit; képes egy regényének sok szempontú megközelítésére, saját 

álláspont kifejtésére, és adott szempontú, önálló novellaértelmezésre;  
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 műismereti minimuma: Vajda János egy műve; Mikszáth egy regénye (házi olvasmány) és 

két novellája; 

 alkalmassá válik egy szóbeli érettségi témakör anyagának összeállítására és az abban 

megjelölt feladat kifejtésére. 

Kulcsfogalm

ak/ fogalmak 

Hangulatlíra, filozófiai dal, anekdotikusság.  

 

 

A fejlesztés 

várt eredményei a 

12. évfolyam 

végén 

A tanuló szóbeli és írásbeli kommunikációs helyzetekben 

alkalmazza a művelt köznyelv nyelvhelyességi normáit. Képes a 

beszédhelyzetnek, témának, célnak, közönségnek megfelelő szóbeli és 

írásbeli megnyilatkozásra.  

Képes szöveghű, értelmező felolvasásra, olvasható, rendezett írásra. 

Képes használni a könyvtárat, ide értve a különféle (pl. informatikai 

technológiákra épülő) információhordozók használatát is. Képes arra, 

hogy önállóan eligazodjon az információk világában; értelmesen tudjon 

élni az önképzés lehetőségeivel. Értő módon használja a 

tömegkommunikációs, illetve az audiovizuális, digitális szövegeket. 

Össze tudja foglalni a szöveg tartalmát, tud önállóan jegyzetet és 

vázlatot készíteni. Képes az olvasott szöveg tartalmával kapcsolatos 

véleményét szóban és írásban megfogalmazni, indokolni. Képes 

szövegek kapcsolatának és különbségének felismerésére és 

értelmezésére, e képesség alkalmazására elemző szóbeli és írásbeli 

műfajokban. Fel tudja ismerni a szépirodalmi és nem szépirodalmi 

szövegekben megjelenített értékeket, erkölcsi kérdéseket, motivációkat, 

magatartásformákat. 

Ismeri a hivatalos írásművek jellemzőit, képes önálló 

szövegalkotásra ezek gyakori műfajaiban. Képes egyszerűbb értekezés 

(kisértekezés) készítésére az olvasmányaival, a felvetett és tárgyalt 

problémákkal összefüggésben, maga is meg tud fogalmazni kérdéseket, 

problémákat. Alkalmazza az idézés szabályait és etikai normáit.  

Ismeri a magyar nyelv rendszerét, képes a grammatikai, szövegtani, 

jelentéstani, helyesírási jelenségek önálló felismerésére, a tanultak 

tudatos alkalmazására.  

Tudja alkalmazni irodalmi alkotások műfaji természetének 

megfelelő szövegfeldolgozási eljárásokat, megközelítési módokat. 

Képes órai eszmecserében, vitában, érvelésben az irodalmi művekben 

megjelenő álláspontok azonosítására, követésére, megvitatására, 

összehasonlítására, eltérő vélemények megértésére, saját véleménye 

újrafogalmazására. 

Képes tudásanyagának megfogalmazására, előadására a magyar és a 

világirodalom kiemelkedő alkotóiról, az olvasott, feldolgozott 

művekről.  

Be tudja mutatni a tanult stíluskorszakok, irányzatok sajátosságait. 

Képes a feldolgozott epikai, lírai és drámai művek főbb 

jellemzőinek bemutatására, a művek jelentésének, erkölcsi tartalmának 

tárgyszerű, lényegre törő ismertetésére, értelmezésére.  

Képes memoriterek szöveghű tolmácsolására a szövegfonetikai 

eszközök helyes alkalmazásával, tudatos szövegmondással. 
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13. évfolyam 

 

A magyar nyelvi képzés alapvető és elsődleges célja a felkészülés az érettségire. Ezért az 

ismeretek elosztása, rendszerezése, arányainak meghatározása az érettségi vizsgakövetelmények 

alapján történik. Minden ennek rendelődik alá. Alapvető feladat a szövegelemzési jártasság 

fokozatos bővítése a tanult szövegtani, jelentéstani, stilisztikai, retorikai ismeretekkel; a kritikai 

érzék továbbfejlesztése különféle műfajú, témájú és megjelenésű (pl. multimédiás-digitális, 

audiovizuális) szövegek értelmezésében, szerkezeti és stiláris minőségének értékelésében, saját 

szövegek alkotásában. 

A tevékenységek iránya kiterjed a nyelvi norma és a társadalmi igény összefüggéseinek 

vizsgálatára; a saját nyelvhasználat kontrollja; a kommunikációs helyzetnek megfelelő 

nyelvváltozatok szókincsének, elem- és szabálykészletének tudatos használata. A nyelvi tudatosság 

fejlesztésének része a helyesírási ismeretek kibővítése. A tanulási képesség továbbfejlesztése, az 

önálló adatgyűjtés módszereinek kiegészítése a könyvtári katalógusok, bibliográfiák használata 

mellett a számítógépes adatbázisokkal, az internet kínálta lehetőségekkel. 

A nyelvi képzés életszerű, gyakorlati tudásösszetevője a kommunikációs zavarok 

felfedezése, értelmezése, kezelési módok keresése. 

A nyelvi magatartás és az általános nyelvi kultúra részeként cél a retorikai tudás 

növelése, ennek keretében néhány klasszikus és mai szónoki beszéd, értekezés műfaji 

jellemzőinek megfigyelése (szerkesztésmód, nyelvi kifejezésmód, retorikai eszközök 

használata); az érvelés technikájának megismerése és alkalmazása: érvek, ellenérvek 

felsorakoztatása. Mind a problémamegoldó gondolkodást, mind a kreativitást növeli, ha a tanuló 

ismeri a deduktív vagy induktív érvelést, a cáfolat módszereit; képes szónoklatnak, alkalmi 

beszédnek vagy ezek egyes részleteinek önálló kidolgozására. Retorikai tudását megfelelően 

képes használni a tanulásban és a társadalmi nyilvánosságban. 

A nyelvi tanulmányok eredményeképpen a tanuló képes hosszabb felkészülést igénylő 

szóbeli és írásbeli feladatokhoz adott, illetve önállóan kialakított szempontokat követő 

anyaggyűjtésre és válogatásra többféle forrásból, jegyzet, vázlat, hivatkozás, forrásjegyzék 

készítésére. 

A nyelvtörténeti és leíró nyelvtani ismeretek birtokában kész felelős magatartásra a 

magyar nyelv értékeinek őrzésében. A magyar nyelv rendszeréről, a beszédnek a társadalomban 

és az egyén életében betöltött szerepéről tanultak áttekintésével felkészül az érettségire és a 

továbbtanulásra. 

Az irodalomtanítás alapvető célja irodalmi művek olvasása, értelmezése, megvitatása. A 

műveltségépítés szempontja a hagyományos műnemi és műfaji keretek átalakulásának, 

megszűnésének megfigyelése, megnevezése és értelmezése: új regénytípusok és 

regényszerkezetek, a tárgyias líra, az összetett hangneműség, a groteszk és az irónia szerepének 

megértése. 

Az irodalomértést elmélyítő, az önkifejezést, a gondolkodást támogató tevékenység a 

művek összehasonlítása adott tematikai, poétikai szempont követésével szóban és írásban; 

nagyepikai és drámai művek szóbeli és írásbeli (pl. prezentáció) bemutatása különböző 

nézőpontból, illetve különféle címzetteknek; önálló műelemzés készítése közösen fel nem 

dolgozott kisepikai és lírai alkotásról többféle elemzési szempont alkalmazásával. Az érvelő 

képességet, a szociális kompetenciát, valamint az erkölcsi gondolkodás fejlesztését is támogatja 

a jellemző hőstípusok, jellegzetes élethelyzetek, konfliktushelyzetek (pl. szerelem, megbocsátás, 

felnőtté válás, bűn, bűnhődés, hazugság, kiszolgáltatottság), személyiségdilemmák felfogása, 

értelmezése, megvitatása. 
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Az ítélőképesség, az erkölcsi, esztétikai és történeti érzék fejlesztését célozza néhány 

szerző és mű utóéletének, hatásának megfigyelése az irodalmi hagyományban, a kortárs 

irodalomban, más művészeti ágakban. 

Az önálló tájékozódás igényével is összefügg a nyitottság a jelenkori irodalmi szövegek 

befogadásában, megértésében, valamint a szokatlan szerkezetű, nyelvhasználatú művek, a 

magyar és az európai szöveghagyományt újraíró, újraértelmező művek befogadása iránt. E 

témakörben is kívánatos a tájékozódás a kortárs irodalmi nyilvánosságban, például 

antológiákban, az irodalmi ismeretterjesztés (könyvajánlás, könyvismertetés) műfajaiban, a 

televíziós, a filmes adaptáció néhány kérdésében. 

Cél az irodalom határterületeihez tartozó modern kori alkotások feldolgozása, egy-két 

tipikus írott, digitális és filmes-audiovizuális műfaj megismerése. A kortárs irodalmi élethez 

tartozik az irodalom megjelenéseinek kutatása, felismerése más közegekben (pl. filmen, 

rajzfilmen, televízióban, képregényben, hangzó közegben – pl. hangoskönyv, rádiójáték, 

megzenésített vers –, digitális közegben – pl. internetes közlés, multimédiás kiadás); az 

adaptáció, a műfajcsere jelensége, jellegzetes megoldásai a posztmodern, kortárs 

magasművészeti és szórakoztató művekben. Fontos feladat a szórakoztató irodalom hatásának, 

vonzerejének és csapdáinak értelmezése (pl. tipikus műfajainak, helyzeteinek, motívumainak 

bemutatása, kultuszalkotások megismerése). 

 

 

Magyar nyelv 

 

Tematikai egység Kommunikáció 

Órake

ret 

N: 9 

óra 

E: 5 

óra 

Előzetes tudás Gyakorlott, tudatos szóbeli kommunikáció. 

A tantárgyhoz 

(műveltségterülethez) 

kapcsolható fejlesztési 

feladatok 

A különböző kommunikációs színtereknek és helyzeteknek 

megfelelő nyelvi és nem nyelvi jelek használata. Az egyes helyzetek 

által megkívánt formák megsértésének dekódolása, a szándék 

felismerése, megfelelő kezelése. 

A kommunikációs zavarok felismerésére és feloldására néhány 

taktika elsajátítása. 

A manipulációs szándékok felismerése. 

Célzott felkészülés a szóbeli érettségire, az ott elvárt 

kommunikációs normák felismerése, gyakorlása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Tájékozottság különféle beszédhelyzetek megítélésében; megfelelő stílus és magatartás 

megtalálása ismeretlen kommunikációs helyzetben is. 

Kommunikációs zavarok felfedezése, elhárítása. 

A mindennapi társalgásban, a nyilvános kommunikációs színtereken, valamint az 

internetes felületeken előforduló manipulációs szándékok, hibás következtetések felismerése. 

A reklámok, internetes felületek verbális és nem verbális közlési szándékának felismerése.  

A vizsgaszituáció (érettségi, munkahelyi megmérettetés) összetevőinek megértése, a 

célok, elvárások azonosítása, normák felismerése, sikerességhez vezető stratégiák, 

magatartásmódok, kommunikációs formák azonosítása, gyakorlása (verbális és nem verbális 

egyaránt). 

Kulcsfogalm Kommunikációs zavar. Manipuláció. Elvárás. Megfelelés. 
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ak/fogalmak 

 

 

Tematikai egység Retorika 

Órake

ret 

N: 8 

óra 

E: 5 

óra 

Előzetes tudás 

A kommunikációs funkciók ismerete, alkalmazása. Érvelő 

szövegek értelmezése és alkotása. Stilisztikai és jelentéstani 

ismeretek. Kulturált véleménynyilvánítás.  

A tantárgyhoz 

(műveltségterülethez) 

kapcsolható fejlesztési 

feladatok 

A klasszikus retorika alapfogalmai. 

A hatásos érvelés technikájának, a legfőbb érvelési hibáknak a 

megismertetése. 

Önálló beszéd megírásához, annak hatásos előadásához 

szükséges nyelvi, gondolkodási képességek fejlesztése. 

Célzott felkészülés a szóbeli érettségire, a retorikai eszközök 

használatával, a fontosságuk tudatosításával. Célzott felkészülés az 

írásbeli érettségire: érvelő fogalmazás. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

A kulturált vita, véleménynyilvánítás gyakorlása.  

A beszéd felépítése, a beszéd megszerkesztésének menete az anyaggyűjtéstől a 

megszólalásig. 

Az érv felépítése. Az érvelés logikája, technikája; az érvek elrendezése.  

A kiselőadás és a vizsgafelelet felépítése. Felkészülés az érettségi feleletre. Felkészülés 

állásinterjúra. A hatásos előadásmód eszközei. 

A hivatalos felszólalás, hozzászólás gyakorlása különböző helyzetekben. 

Monologikus szöveg (előadás, beszéd) és memoriter kifejező tolmácsolása. 

Kulcsfogal

mak/fogalmak 

Retorika, szónok, szónoklat, beszédfajta (bemutató, tanácsadó, 

törvényszéki), alkalmi beszéd, meggyőző szövegműfaj (vita, ajánlás). 

Szónoklat, bevezetés, elbeszélés, érv, cáfolat, befejezés (összefoglalás, 

kitekintés). Érv, tétel, bizonyítás, összekötő elem. Érvelés, indukció, 

dedukció. 

 

 

Tematikai egység Általános nyelvészeti ismeretek 

Órake

ret 

N: 10 

óra 

E: 6 

óra 

Előzetes tudás Kommunikáció, jelentéstan. 

A tantárgyhoz 

(műveltségterülethez) 

kapcsolható fejlesztési 

feladatok 

A rendszerező, szintetizáló képesség fejlesztése: általános, 

összefoglaló ismeretek a nyelvről, a nyelv és az ember viszonyáról. 

Elméleti felkészülés az érettségire. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 
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A nyelv mint jelrendszer, a nyelv mint a gondolkodás része. A kommunikáció univerzális 

jellege. Jelek, jeltípusok. Nyelvi identitás. Korlátozott kódú nyelvek: gesztusnyelvek, 

jelnyelvek. Felkészülés az érettségire (az ismeretek tételek szerinti rendezése). 

Kulcsfogalm

ak/fogalmak 

Nyelvtípus (agglutináló, izoláló, flektáló). 

Korlátozott kód, gesztusnyelv, jelnyelv, jeltípusok. 

 

 

Tematikai egység Pragmatikai ismeretek 

Órake

ret 

N: 6 

óra 

E: 2 

óra 

Előzetes tudás Szövegtani, jelentéstani és stilisztikai ismeretek. 

A tantárgyhoz 

(műveltségterülethez) 

kapcsolható fejlesztési 

feladatok 

A sikeres nyelvhasználat: a nyelv működésének, a 

nyelvhasználatnak a megfigyelése különböző kontextusokban, 

különböző cél elérésére. Annak megtapasztalása, hogy az emberek 

hogyan képesek a nyelvi szöveg által közvetített jelentésen túl is 

hatni, befolyásolni partnerüket, hogyan képesek 

megnyilatkozásaikkal akár cselekvéseket is végrehajtani. A kulturált 

nyelvi magatartás fejlesztése: a magyar nyelv leggyakoribb 

udvariassági formái használati körének, nyelvi formáinak 

megfigyelése. 

Célzott felkészülés a szóbeli érettségire, a vizsga 

kommunikációs és nyelvhasználati sikerességi feltételei: a kulturált 

nyelvi viselkedés. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

A nyelvhasználat a beszélgetés, a társalgás főbb összetevőinek, a különféle beszédaktusok 

szerepének, megnyilvánulási formáinak megfigyelése, az együttműködési elvek tudatos 

használata, illetve megsértésük következményeinek megtapasztalása. 

A társalgásban előforduló néhány jellemző deixis forma szerepe. 

Az udvariassági formák használata. 

Kulcsfogalm

ak/fogalmak 

Megnyilatkozás. Társalgás, társalgási forduló, szóátvétel, szóátadás. 

Beszédaktus (lokúció, illokúció, perlokúció). Deixis. Együttműködési 

elv (mennyiségi, minőségi, mód, kapcsolódási). 

 

 

Tematikai egység Szövegalkotás 

Órake

ret 

N: 12 

óra 

E: 6 

óra 

Előzetes tudás 

A kommunikációs céloknak megfelelő szövegalkotás. 

Az elbeszélés, jellemzés, vélemény, esszé formai és tartalmi 

jellemzőinek ismerete. A kommunikációs célnak, műfajnak, 

címzettnek, kontextusnak megfelelő stíluseszközök alkalmazása. 

A tantárgyhoz 

(műveltségterülethez) 

kapcsolható 

Gondolkodásfejlesztés, az önkifejezés fejlesztése: a papíralapú és 

elektronikus szövegek eltérő és hasonló jellemzőinek megfigyelése. 

A szövegalkotási képesség fejlesztése: a megismert 
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fejlesztési feladatok szövegtípusokban a közlés céljának, a helyzetnek megfelelő stílusban 

történő szövegalkotás. Esszéírási gyakorlatok. Felkészülés az írásbeli 

érettségire: az esszéírásra. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Lényegre törő, világos felépítésű, információban gazdag, kifejtett szöveg alkotása a 

tájékoztató, érvelő, meggyőző, vitázó közlésformák valamelyikében (pl. digitális formában, 

multimédiás kiegészítésekkel). Kreatív gyakorlatok a mondat- és szövegszerkezet stiláris 

lehetőségeinek, a szavak hangulatának, stílusértékének, nyelvrétegbeli stiláris különbségének 

figyelembevételével. 

Az érvelő esszé szerkezete. 

Kulcsfogalm

ak/ fogalmak 

Szövegalkotás, szövegszerkesztés, érvelő esszé. 

 

 

Tematikai egység Nyelv és társadalom 

Órake

ret 

N: 6 

óra 

E: 2 

óra 

Előzetes tudás 
A személyes és a tömegkommunikációval kapcsolatos 

ismeretek, nyelvi tudatosság, egyéni nyelvhasználat, stílusrétegek. 

A tantárgyhoz 

(műveltségterülethez) 

kapcsolható fejlesztési 

feladatok 

A nyelvhasználat társadalmi jelenségként való szemlélete. 

A vitakészség, a meggyőző érvelés fejlesztése: ismeret és 

véleményalkotás a nyelvtervezés néhány alapvető kérdéséről 

(nyelvvédelem és nyelvművelés). 

Nyelvi tudatosság növelése: a saját és a közvetlen környezet 

nyelvhasználatának azonos és eltérő vonásainak, valamint 

nyelvjárási szövegek jellemzőinek megfigyelése. 

Elméleti felkészülés az érettségire (az ismeretek tételek szerinti 

rendezése). 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Nyelvünk helyzete a határon túl. Hazánkban élő nemzetiségiek nyelvhasználata. 

A nyelvművelés fogalma, kérdései, feladata, színterei; a nyelvi norma. 

A nyelvváltozatok rendszere, a vízszintes és függőleges tagolódásuk. 

A köznyelv jellemzői, használati területe. 

A nyelv társadalmi tagolódása szerinti csoportnyelvek, azok jellemző használati köre, 

szókincse. 

A szleng és az argó fogalma, kialakulásuk, jellemző előfordulásuk, funkciójuk. 

A nyelv területi tagolódása: a leggyakoribb nyelvjárásaink jellemzői, területi 

megjelenésük, a regionális köznyelv jellemzői. 

A tömegkommunikáció, valamint az információs társadalom hatása a nyelvhasználatra. 

Kulcsfogalm

ak/fogalmak 

Nyelvművelés, nyelvtörvény, norma. Nyelvváltozat. Nyelvjárás, 

regionális köznyelv, tájszó. Csoportnyelv, szaknyelv, hobbinyelv, 

rétegnyelv. Szleng, argó. 

 

 

Tematikai egység Nyelvtörténet 

Órake

ret 

N: 5 
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óra 

E: 2 

óra 

Előzetes tudás 

A nyelvhasználat társadalmi jelenségként való szemlélete, 

néhány alapvető kérdése, a történetiség fogalma, a nyelv területi 

tagolódása, nyelvjárások.  

A tantárgyhoz 

(műveltségterülethez) 

kapcsolható fejlesztési 

feladatok 

A szinkrón és diakrón nyelvszemlélet fejlesztése. 

Kellő tájékozottság a magyar nyelv rokonságáról, típusáról, 

helyéről a világ nyelvei között. Elméleti felkészülés az érettségire 

(az ismeretek tételek szerinti rendezése). 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Változás és állandóság a nyelvben. A magyar nyelv eredete, finnugor rokonságának 

bizonyítékai, története, kutatói.  

A nyelvtörténeti kutatások forrásai: kézírásos és nyomtatott nyelvemlékek.  

A magyar nyelv történetének főbb korszakai, a legfontosabb nyelvemlékeink (A tihanyi 

apátság alapítólevele, Halotti beszéd, Ómagyar Mária-siralom) megismerése. Nyelvtörténeti-

nyelvtudományi kézikönyvek (pl. A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára – TESZ) 

megismerése, használata.  

A szókincs jelentésváltozásának főbb típusai, tendenciái. 

A nyelvújítás története, hatása, értékelése, ortológus-neológus vita főbb állomásai és 

szereplői, a magyar nyelv sztenderdizációja. 

Kulcsfogalm

ak/fogalmak 

Nyelvtípus, nyelvcsalád. Uráli nyelvcsalád, finnugor rokonság.  

Nyelvemlék. Ősi szó, belső keletkezésű szó, jövevény- és idegen szó. 

Nyelvújítás, ortológus, neológus. Szinkrón és diakrón nyelvszemlélet. 

 

 

Irodalom 

 

Tematikai egység Magyar irodalom – a Nyugat és első nemzedéke 

Órake

ret 

N: 6 

óra 

E: 2 

óra 

Előzetes tudás 
A klasszikus modernség néhány irányzata és alkotója, a 

századvég magyar irodalma.  

A tantárgyhoz 

(műveltségterülethez) 

kapcsolható fejlesztési 

feladatok 

Az európai és magyar irodalmi hagyományok és modernség 

irányainak összevetése, konfliktusai. Annak felismerése, hogy a 

magyar kultúra sokszínű törekvések együttese. 

Érvelő bemutatás: a Nyugat jelentősége a magyar 

kultúrtörténetben; a korban megismertetett stílusirányzatok néhány 

jellemzőjének azonosítása. Értse egy folyóirat felépítését, tudjon 

benne tájékozódni. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

A Nyugat mint folyóirat és mozgalom; szerkesztők, kritikusok, nemzedékek; célkitűzések. 

Juhász Gyula költészetének sajátosságai (pl. impresszionizmus, nosztalgia, emlékezés, 

legalább egy műve, pl. Tiszai csönd, Milyen volt; életképszerűség, leíró jelleg, pl. Tápai 

lagzi). 

Tóth Árpád lírájának jellemzői; tematikája, hangnemei, formái (magányélmény, 

elégikusság, impresszionizmus stb., legalább egy-két műve, pl. Hajnali szerenád, Esti 
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sugárkoszorú, Elégia egy rekettyebokorhoz, Lélektől lélekig, Jó éjszakát!). 

Egy folyóirat (időszaki kiadvány) periodicitása, felépítése, folyóiratcikkek visszakeresése, 

hivatkozása. 

A tanuló 

 felismeri a Nyugat jelentőségét a magyar kultúrtörténetben; alkalmazza a nemzedék-

korszakolást későbbi tanulmányai során; 

 tudja a korban megismert stílusirányzatok néhány jellemzőjét; 

 műismereti minimuma: Juhász Gyula egy műve, Tóth Árpád egy-két műve.  

Kulcsfogal

mak/fogalmak 

Impresszionizmus, szimbolizmus, szecesszió. 

 

 

Tematikai egység Életmű – Ady Endre 

Órake

ret 

N: 12 

óra 

E: 8 

óra 

Előzetes tudás A Nyugat; stílusirányzatok a századelőn  

A tantárgyhoz 

(műveltségterülethez) 

kapcsolható fejlesztési 

feladatok 

Annak megértése, hogy a kulturális hagyományhoz, a nemzethez 

kötődés, a sorsvállalás sokféle hangon és módon jelentkezhet. A 

hazaszeretet és haladás kérdései. 

Ady költészetének befogadása: főbb alkotói korszakai, költői 

szerepe, költészetének jellege. Műelemzések, összpontosítva Ady 

jellemző köteteire, szerkesztési módszereire, lírai témáira, poétikai 

megoldásaira. A kreativitás, a képzelőerő, a képzettársítási képesség 

fejlesztése. 

Önálló, több szempontú műértelmezések megfogalmazása a 

művekről szóló vélemények, elemzések értelmezésével is. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  

Ady Endre életműve. Kötet- és cikluskompozíció; költői szerepvállalás, az innováció 

szándéka. Klasszikus modernség, szecessziós-szimbolista látásmód; a versritmus megújítása. 

Meghatározó korszakok (pl. költői indulás, világháború), kötetek (pl. Új versek, A halottak 

élén), témák, motívumok (pl. magyarság, istenes, létharc, látomásszerű tájvers, ars poetica; 

élet-halál, hajó, ugar) alapján.  

Jellemző alkotásainak értelmezése (A Sion-hegy alatt; Góg és Magóg fia vagyok én...; 

Kocsi-út az éjszakában és még 4-5 mű (memoriterek is), pl. Párisban járt az Ősz; A magyar 

ugaron; Harc a Nagyúrral; Hunn, új legenda; Bujdosó kuruc rigmusa; Az eltévedt lovas; 

Emlékezés egy nyár-éjszakára stb., esetleg egy-egy részlet publicisztikájából is). 

Utalás egy-egy téma, motívum, poétikai jellemző kortárs irodalmi megjelenítésére; az 

evokáció, az intertextualitás néhány példája. 

A tanuló  

 ismeri az életmű főbb alkotói korszakait; Ady helyét, költői szerepét a magyar 

irodalom történetében; költészetének jellegét; 

 tisztában van a 20. század eleji magyar irodalom sajátosságaival és a megújítás 

szándékával; 

 műelemzések során megismeri Ady jellemző köteteit, szerkesztési módszereit, lírai 

témáit, motívumait, poétikai megoldásait; 

 képes önálló versértelmezések megfogalmazására; 
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 műismereti minimuma: A Sion-hegy alatt; Góg és Magóg fia vagyok én...; Kocsi-út az 

éjszakában és még 4-5 mű; 

 képessé válik az Ady-életmű jellemzőinek bemutatására (legalább 10 lírai alkotás 

alapján); a műveiről szóló vélemények, elemzések értelmezésére, kritikus 

befogadására; egy-egy szóbeli témakörben kijelölt feladat kifejtésére, memoriterek 

tolmácsolására. 

Kulcsfogalm

ak/ fogalmak 

Klasszikus modernség, szecessziós-szimbolista látásmód, tagoló vers, 

kötetkompozíció, ciklikus szerkesztés. 

 

 

Tematikai egység Portré – Móricz Zsigmond 

Órake

ret 

N: 8 

óra 

E: 4 

óra 

Előzetes tudás 
Realista és naturalista epika, Móricz egy műve, pl. Hét krajcár 

vagy Légy jó mindhalálig/Pillangó/Árvácska  

A tantárgyhoz 

(műveltségterülethez) 

kapcsolható fejlesztési 

feladatok 

Móricz helyének, látásmódjának, kérdésfeltevéseinek, 

alkotásmódja jellemzőinek megismerése; felkészítés önálló 

novellaelemzések megfogalmazására, megvitatására.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények  

Móricz alkotásainak jellemzői, írásművészetének sajátosságai; naturalista és realista 

ábrázolásmódja. 

Tárgykörök, témák (pl. paraszti, dzsentri; szegénység) és műfaji változatok (novella, 

elbeszélés, történeti példázat, idill-típusú regény stb.). 

Novelláinak világa (legalább két mű elemzése, pl. Tragédia, Szegény emberek, Barbárok). 

Egy Móricz-regény (pl. Úri muri, Rokonok, Sárarany, Az Isten háta mögött) elemző 

értelmezése, sok szempontú megközelítéssel, pl. műfaji változat; szerkezet, jellemábrázolás, 

elbeszéléstechnika, nézőpont, közlésformák, hangnemek, írói előadásmód; problematika (pl. 

vívódó hősök, dzsentri-ábrázolás).  

A tanuló  

 ismeri Móricz helyét a magyar epika történetében; alkotásmódjának jellemzőit; 

 képes néhány alkotásának sok szempontú megközelítésére, saját álláspont kifejtésére 

és adott szempontú, önálló műértelmezésre (novellaelemzések megfogalmazására); 

 műismereti minimuma: Móricz egy regénye (házi olvasmány) és egy novellája; 

 alkalmassá válik egy szóbeli érettségi témakör anyagának összeállítására és az abban 

megjelölt feladat kifejtésére. 

Kulcsfogalm

ak/ fogalmak 

Realista és naturalista ábrázolásmód, népi írók mozgalma. 

 

 

Tematikai egység 
Avantgárd irányzatok a világirodalomban –  

a magyar avantgárd 

Órake

ret 

N: 5 

óra 

E: 2 

óra 
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Előzetes tudás Stílusirányzatok a századfordulón. 

A tantárgyhoz 

(műveltségterülethez) 

kapcsolható fejlesztési 

feladatok 

Modernség és hagyomány kérdésfelvetései a magyar avantgárd 

irodalomban. A 20. század eleji stílusirányzatok létrejöttének, 

esztétikai elveinek, poétikai megoldásainak feltárása.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények  

Futurizmus, expresszionizmus, szürrealizmus: néhány alkotó, néhány irodalmi alkotás (pl. 

Marinetti, Majakovszkij; Trakl, G. Benn; Apollinaire, Éluard műveiből). 

A magyar avantgárd sajátosságai, az aktivizmus programja; Kassák Lajos szerepe (egy-két 

művének ismerete, pl. Mesteremberek; A ló meghal...). 

A tanuló 

 megismeri a 20. század eleji stílusirányzatok létrejöttét, a csoportok, programok 

szándékait, esztétikai elveit, poétikai megoldásait;  

 a magyar avantgárd sajátos helyzetét, Kassák szerepét. 

Kulcsfogalm

ak/ fogalmak 

Avantgárd, futurizmus, expresszionizmus, szürrealizmus, aktivizmus, 

szabad vers, szimultanizmus, önműködő írás, képvers. 

 

Tematikai egység Életmű – Kosztolányi Dezső 

Órak

eret 

N: 12 

óra 

E: 7 

óra 

Előzetes tudás Kosztolányi egy novellája és lírai alkotása(i), memoriterek.  

A tantárgyhoz 

(műveltségterülethez) 

kapcsolható fejlesztési 

feladatok 

A személyiség, az egyediség tisztelete, a közös emberi sorsból 

fakadó szolidaritás. 

Kosztolányi jellegzetes lírai témáira, poétikai megoldásaira 

összpontosító műelemzések. Kis- és nagyepikájából néhány jelentős 

darab értelmezése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  

Kosztolányi Dezső életműve. 

Pályaszakaszok, életérzések, költői magatartásformák; világkép, művészetfelfogás (homo 

aestheticus); stílusirányzatok (pl. impresszionizmus, expresszionizmus); viszonya az 

anyanyelvhez. 

Jellemző lírai tematika; hangnemek, műfajok, versciklusok (pl. A szegény kisgyermek 

panaszai); Számadás-kötet; kis- és nagyszerkezetek; ars poeticák; legalább 4 lírai alkotás, 

köztük: Hajnali részegség, Halotti beszéd. 

Novellák (pl. A kulcs, Fürdés stb.) és novellaciklusok (Esti Kornél-novellák). 

Egy Kosztolányi-regény (pl. Édes Anna, Pacsirta) elemző értelmezése, sok szempontú 

megközelítéssel, pl. műfaji változat; szerkezet, jellemábrázolás, elbeszéléstechnika, nézőpont, 

közlésformák, hangnemek, írói előadásmód; problematika. 

A tanuló  

 ismeri az életmű főbb alkotói korszakait; Kosztolányi helyét, szerepét a magyar 

irodalom történetében; írásművészetének jellegét;  

 tisztában van a Nyugat első nemzedéke tevékenységével, jelentőségével;  

 műelemzések során megismeri Kosztolányi jellemző lírai témáit, poétikai megoldásait; 

kis- és nagyepikájának néhány jelentős darabját;  

 műismereti minimuma: Kosztolányi egy regénye és két novellája; lírai alkotásai, 

Hajnali részegség, Halotti beszéd és még egy-két műve (memoriter is); 
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 képessé válik a Kosztolányi-életmű jellemzőinek bemutatására (legalább 4 lírai 

alkotás, egy regény, két novella alapján); a műveiről szóló vélemények, elemzések 

értelmezésére, kritikus befogadására; egy-egy szóbeli témakörben kijelölt feladat 

kifejtésére, memoriterek tolmácsolására. 

Kulcsfogalm

ak/ fogalmak 

Versciklus, novellaciklus, példázat, lélektan. 

 

 

Tematikai egység Látásmódok: Karinthy Frigyes, Krúdy Gyula 

Órake

ret 

N: 4 

óra 

E: 2 

óra 

Előzetes tudás Karinthy Frigyes: Tanár úr kérem, részlet; paródia.  

A tantárgyhoz 

(műveltségterülethez) 

kapcsolható fejlesztési 

feladatok 

A nosztalgia és humor szerepe a műalkotásban és az ember 

önértelmezésében. Az alkotói életútra összpontosító bemutatás: 

Karinthy és Krúdy helye a korszakban; alkotás- és látásmódjuk 

jellemzői. Önálló tájékozódás, műválasztás, műértelmezések, 

összehasonlító elemzések. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  

Karinthy kisepikájának jellemzői választott novella (pl. A cirkusz; Találkozás egy 

fiatalemberrel; Barabbás) és a Tanár úr kérem karcolatgyűjtemény darabjai alapján.  

Humorfelfogása (humoreszkjei). 

Irodalmi karikatúrák (néhány, már megismert szerző/mű és paródiája) az Így írtok ti 

szemelvényei alapján. 

Krúdy Gyula írói világa, egyéni hangja legalább egy Szindbád-novella alapján (pl. 

Negyedik út, Ötödik út); anekdotikusság, az idő és az emlékezés formaalkotó szerepe.  

A Krúdy-művek atmoszférájának, témáinak, alakjainak, motívumainak megidézése.  

A tanuló 

 kijelöli Karinthy és Krúdy helyét a korszakban (újságírás; Nyugat, illetve csoporthoz nem 

tartozás); ismeri alkotás- és látásmódjuk jellemzőit;  

 képes néhány alkotás értelmezésére, műelemzések kritikus befogadására, saját álláspont 

kifejtésére és adott szempontú, önálló műmegközelítésre (pl. novellaelemzések 

megfogalmazására);  

 képessé válik összehasonlító elemzésekre (párnovellák, pl. A jó tanuló felel / A rossz 

tanuló felel; ellentétesek, pl. Magyar dolgozat / Röhög az egész osztály); mű és paródiája 

összevetésére); novellaciklus és film összehasonlító elemzésére;  

 műismeret: Karinthy (választható valamely műve); Krúdy egy novellája. 

Kulcsfogalm

ak/fogalmak 

Humor, paródia, karcolat, novellaciklus, hasonmásalak, nosztalgia.  

 

 

Tematikai egység Életmű – Babits Mihály 

Órak

eret 

N: 12 

óra 

E: 7 

óra 
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Előzetes tudás A Nyugat mint folyóirat és mozgalom. 

A tantárgyhoz 

(műveltségterülethez) 

kapcsolható fejlesztési 

feladatok 

A lét erkölcsi aspektusai a háború, világégés idején. Betegség és 

prófétai küldetés értelmezési lehetőségei. Babits főbb alkotói 

korszakainak, helyének, szerepének megismertetése, 

műértelmezések: jellemző témák, hangnemek, motívumok, poétikai 

megoldások feltárása.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények  

Babits Mihály életműve. Pályaszakaszok, kötetek, költői magatartásformák (pl. 

pályakezdés; világháborúk ideje; kései költészet); életérzések, világkép, értékrend, 

művészetfelfogás (homo moralis); a bölcseleti, filozófiai érdeklődés hatásai. Magyarság és 

európaiság. 

Szerepe a Nyugat mozgalmában; irodalmi kapcsolatai. 

Stílusirányzati sokszínűsége (pl. impresszionizmus, szecesszió, szimbolizmus); 

klasszicizálás, antikizálás; hagyomány és modernség egysége. 

Jellemző lírai tematika, költői magatartás (békevers, pl. Húsvét előtt; a prófétaszerep 

elutasítása vagy vállalása, pl. Mint különös hírmondó); versszerkezetek, hangnemek, formák, 

motívumok gazdagsága (pl. Esti kérdés, Ősz és tavasz között); ars poeticus alkotások (pl. A 

lírikus epilógja; Cigány a siralomházban; Csak posta voltál). 

A Jónás könyve mint az ószövetségi példázat parafrázisa. Jónás és az Úr magatartása. 

Nyelvhasználati és hangnemi összetettség. 

A tanuló 

 ismeri az életmű főbb alkotói korszakait; Babits helyét, szerepét a magyar irodalom és a 

Nyugat történetében; írásművészetének jellegét; 

 tisztában van a Nyugat első nemzedéke tevékenységével, jelentőségével; 

 műelemzések során megismeri Babits jellemző lírai témáit, poétikai megoldásait és a 

Jónás könyvét; 

 képes Babits-művek önálló értelmezésének megfogalmazására; 

 műismereti minimuma: Esti kérdés, Ősz és tavasz között és még egy-két műve (memoriter 

is) és a Jónás könyve; 

 képessé válik a Babits-életmű jellemzőinek bemutatására (legalább négy lírai alkotás); a 

műveiről szóló vélemények, elemzések értelmezésére, kritikus befogadására; egy-egy 

szóbeli témakörben kijelölt feladat kifejtésére, memoriterek tolmácsolására. 

Kulcsfogalm

ak/ fogalmak 

Prófétaság, küldetéstudat, rájátszás.  

 

 

Tematikai egység Életmű – József Attila 

Órake

ret 

N: 14 

óra 

E: 9 

óra 

Előzetes tudás József Attila: Altató; Betlehemi királyok; Mama.  

A tantárgyhoz 

(műveltségterülethez) 

kapcsolható fejlesztési 

feladatok 

Annak felismerése, hogy a társadalmi-szociális elkötelezettség 

és az egyéni lét értelmezése egyszerre van jelen az életműben. Az 

életmű főbb alkotói korszakainak többféle megközelítésmódot 

alkalmazó megismertetése. József Attila helye, szerepe a magyar 

irodalom történetében; írásművészetének jellege. 

Műelemzések: jellemző lírai témák, stílusirányzati jellemzők, 
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poétikai megoldások feltárása. Felkészítés önálló versértelmezések 

megfogalmazására, vélemények, interpretációk befogadására. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  

József Attila életműve. Pályaszakaszok, életérzések, költői magatartásformák (pl. Tiszta 

szívvel; Tudod, hogy nincs bocsánat); világkép, költészetfelfogás (pl. Ars poetica; Thomas 

Mann üdvözlése). 

Jellemző lírai tematika (pl. Külvárosi éj; Óda; Nem emel föl); gondolati költészet 1932–

1934 között (pl. Téli éjszaka, Reménytelenül; A város peremén); kései költészet (közéleti, pl. 

Levegőt!; A Dunánál; Hazám; szerelmi, pl. Nagyon fáj; tragikus önsors versek, pl. Karóval 

jöttél; Talán eltűnök hirtelen...). Versszerkezetek, verstípusok, hangnemek, formák, témák, 

motívumok (pl. gyermek, éjszaka, külváros, bűntudat) gazdagsága. 

Komplex költői képek (síkváltások).  

A tanuló 

 ismeri az életmű főbb alkotói korszakait; József Attila helyét, szerepét a magyar irodalom 

történetében; írásművészetének jellegét; 

 műelemzések során megismeri József Attila jellemző lírai témáit, motívumait, poétikai 

megoldásait; 

 képes önálló versértelmezések megfogalmazására; 

 műismereti minimuma: Külvárosi éj; Óda; Tudod, hogy nincs bocsánat és még 4-5 műve 

(memoriter is); 

 képessé válik az életmű jellemzőinek bemutatására (legalább 12 lírai alkotás alapján); a 

műveiről szóló vélemények, elemzések értelmezésére, kritikus befogadására; egy-egy 

szóbeli témakörben kijelölt feladat kifejtésére, memoriterek tolmácsolására. 

Kulcsfogalm

ak/fogalmak 

Komplex kép, síkváltás, szabad vers, létösszegzés, időszembesítés, 

önmegszólítás. 

 

 

Tematikai egység Portré – Radnóti Miklós 

Órak

eret 

N: 12 

óra 

E: 5 

óra 

Előzetes tudás 

Radnóti egy-két műve, köztük: Nem tudhatom (memoriter is). 

Klasszicizálás, antikvitás; idill, tragikum; az ekloga műfajának 

története. 

A tantárgyhoz 

(műveltségterülethez) 

kapcsolható fejlesztési 

feladatok 

Költői magatartásformák, jellemző műfajok, témák több 

szempontú megközelítése. A műfaji konvenció jelentéshordozó 

szerepének bemutatása.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények  

Radnóti Miklós portréja. Életút és életmű egysége (haláltudat, munkaszolgálat, lágervers; 

idill és tragikum). A kor jellemzői (pl. Töredék), Radnóti tragédiája és költői 

magatartásformái (jóság, tiltakozás, lázadás, emlékezés, emberség, hazaszeretet, pl. Nem 

tudhatom, hitvesi költészet, pl. Tétova óda, Levél a hitveshez). 

Jellemző műfajok, témák, életérzések költészetében; műveinek formai és stiláris 

sajátosságai (avantgárd, szabad vers, klasszicizálás stb.). 

Eklogaciklusa (a Hetedik ecloga és legalább még egy mű alapján, pl. Negyedik ecloga). A 

Tajtékos ég és a Bori notesz (pl. Erőltetett menet, Razglednicák). 
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A tanuló  

 tisztában van Radnóti életművének jellegével; a költő helyével, szerepével a magyar 

irodalom történetében; Vergilius rá tett hatásával; 

 felismeri jellemző műfajait, versformáit; 

 műismereti minimuma: Nem tudhatom, Hetedik ecloga és még két műve; 

 Radnóti kapcsán alkalmassá válik legalább 4 alkotásának és a műveiről szóló 

véleményeknek, elemzéseknek az értelmezésére; egy-egy szóbeli témakör kifejtésére; 

memoriterek tolmácsolására. 

Kulcsfogalm

ak/ fogalmak 

Eklogaciklus, idill és tragikum, razglednica. 

 

 

Tematikai egység 
Portrék – Szabó Lőrinc, Márai Sándor, 

Pilinszky János, Weöres Sándor, Ottlik Géza 

Órake

ret 

N: 8 

óra 

E: 4 

óra 

Előzetes tudás 
A 20. századi magyar irodalom néhány jelentős szerzőjének 

már megismert életműve vagy portréja.  

A tantárgyhoz 

(műveltségterülethez) 

kapcsolható 

fejlesztési feladatok 

A lírai beszédmód változatainak értelmezése; a korszakra és az 

egyes alkotókra jellemző beszédmódok feltárása, néhány 

jellegzetes alkotás összevetése. Az önálló olvasóvá válás 

támogatása, felkészítés a tanulói szerző- és műválasztásokra, a 

választott művek önálló feldolgozására és megosztására. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  

Szabó Lőrinc költészetének jellege, pl. a Lóci-versek, Az Egy álmai; a Semmiért egészen 

és versciklusainak (pl. a Tücsökzene) néhány darabja alapján. 

Weöres Sándor költészetének tematikus és formai változatossága (pl. a Rongyszőnyeg; 

Magyar etüdök alapján); gondolati költészete; szerepversei, stílusutánzatai (pl. a Psyché 

szemelvényei).  

Pilinszky János világlátásának tükröződése költészetében; alkotásmódjának, poétikai 

megoldásainak, motívumainak sajátosságai (a Harmadnapon és még egy műve alapján, pl. 

Négysoros, Francia fogoly, Harbach 1944, Apokrif stb.).  

Márai Sándor életműve néhány epikus szemelvény alapján (pl. Egy polgár vallomásai; A 

gyertyák csonkig égnek; Napló); esszérészlet (pl. Füves könyv) és lírai alkotás (Halotti beszéd) 

alapján; az emigráns léthelyzet hatása. 

Ottlik Géza: Iskola a határon – sok szempontú regényértelmezés.  

A választott szerzőkhöz, művekhez kacsolódó fogalmi ismeretek. 

A tanuló 

 tisztában van az adott 20. századi szerzők életművének jellegével; az alkotók helyével, 

szerepével a magyar irodalom történetében;  

 műismereti minimum: Szabó Lőrinc egy-két műve, Weöres Sándor egy-két műve; 

Pilinszky János Harmadnapon és még egy műve; 

 választhat: Márai Sándor egy-két alkotása; Ottlik Géza egyik műve;  

 a szerzők kapcsán alkalmassá válik a műveikről szóló véleményeknek, elemzéseknek az 

értelmezésére; egy-egy szóbeli témakör kifejtésére; memoriterek tolmácsolására. 

Kulcsfogalm

ak/ fogalmak 

Szerepvers, stílusutánzás, négysoros.  
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Tematikai egység 
Látásmódok – Illyés Gyula, Németh László, 

Örkény István, Nagy László 

Órak

eret 

N: 6 

óra 

E: 2 

óra 

Előzetes tudás 
Képesség lírai, epikai művek, drámák értelmezésére, önálló 

feldolgozására. 

A tantárgyhoz 

(műveltségterülethez) 

kapcsolható fejlesztési 

feladatok 

Az önálló olvasóvá válás támogatása, felkészítés a tanulói 

szerző- és műválasztásokra, a választott művek önálló 

feldolgozására, értelmezésére és a kapcsolatos vélemények 

megosztására. 

Annak felismerése, hogy az írói-költői felelősség, szociális-

társadalmi együttérzés változatos módon, műfajban és tematikában 

szólalhat meg. 

Szerzők több szempontú bemutatása, életművük jellege, 

szerepük a magyar irodalomban.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények  

Illyés Gyula lírájának sajátosságai az Egy mondat a zsarnokságról és más műve alapján 

(pl. Bartók, Koszorú); az irodalmi szociográfia műfaja, l. Puszták népe (vagy részletek).  

Németh László egy regénye (pl. Iszony) vagy egy drámája (pl. II. József; A két Bolyai).  

Nagy László költői világa, alkotásmódja (pl. népiesség, hosszúénekek, montázstechnika, 

képrendszer, portrévers, képvers) egy-két műve alapján (pl. Himnusz minden időben, Ki viszi 

át a szerelmet; József Attila!; Menyegző). 

Örkény István groteszk látásmódja néhány egyperces novella, vagy a Tóték (esetleg 

mindkettő) alapján. A választott szerzőkhöz, művekhez kacsolódó fogalmi ismeretek. 

A tanuló 

 tisztában van az adott 20. századi szerzők életművének jellegével; az alkotók helyével, 

szerepével a magyar irodalom történetében;  

 műismereti minimuma: Illyés Gyula egy műve; 

 továbbá választhat: Németh László egy műve; Örkény István néhány műve; Nagy László 

egy-két műve; esszérészlet Illyés Gyula, Németh László műveiből; 

 a szerzők kapcsán alkalmassá válik a műveikről szóló véleményeknek, elemzéseknek az 

értelmezésére; egy-egy szóbeli témakör kifejtésére; memoriterek tolmácsolására. 

Kulcsfogalm

ak/ fogalmak 

Népi írók mozgalma, irodalmi szociográfia, portrévers, képvers, 

groteszk látásmód, egyperces novella. 

 

 

Tematikai egység 
Portrék, látásmódok a kortárs irodalomból 

(választható szerzők, művek) 

Órake

ret 

N: 8 

óra 

E: 2 

óra 

Előzetes tudás A 20. és 21. századi magyar irodalom tendenciái. 
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A tantárgyhoz 

(műveltségterülethez) 

kapcsolható fejlesztési 

feladatok 

Az önálló olvasóvá válás támogatása, felkészítés a tanulói 

szerző- és műválasztásokra, a választott művek önálló 

feldolgozására, értelmezésére és a kapcsolatos vélemények 

megosztására. 

Annak a belátása, hogy a kortárs törekvések megismerése segíti 

a körülöttünk levő világ megértését. 

Kortárs irodalom: a tájékozottság növelése, az eligazodás 

támogatása; a fogalmi műveltség bővítése. Kortárs alkotások 

értelmezése, a művekről szóló vélemények, elemzések mérlegelése. 

A kortárs irodalmi élet több szempontú bemutatása. Az elektronikus 

tömegkommunikáció és az irodalom kölcsönhatásának új jelenségei.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Szemelvények a kortárs szépprózai alkotásokból, lírai művekből, esszéirodalomból. 

A kortárs dráma és színház világa (egy választott mű elemzése). 

Irodalmi díjak és díjazottak (a Nobel-díjas: Kertész Imre Sorstalanság című regénye). 

Kortárs irodalmi élet. A választott szerzőkhöz, művekhez kacsolódó fogalmi ismeretek. 

A tanuló 

 tisztában van a kortárs irodalomból választott szerzők életművének jellegével; az alkotók 

helyével, szerepével; 

 megismeri a kortárs irodalom néhány törekvését, sajátosságát, a posztmodern, digitális 

irodalom, hangoskönyv fogalmát; 

 választhat műelemzést/műajánlást egyéni olvasmányélményei alapján; 

 értelmez egy kortárs drámai alkotást (lehetőleg megtekinti színházban/felvételről);  

 a szerzők kapcsán alkalmassá válik a műveikről szóló véleményeknek, elemzéseknek az 

értelmezésére; egy-egy szóbeli témakör kifejtésére, memoriterek tolmácsolására. 

 legalább egy szerző 2-3 lírai vagy 1-2 epikai művének értelmezése) 1980-tól napjainkig).  

Kulcsfogalm

ak/ fogalmak 

Kortárs nyilvánosság, nyomtatott és internetes folyóiratok, 

hangoskönyv, digitális közlés. 

 

 

Tematikai egység 
Az irodalom határterületei – a régió kulturális 

hagyományai 

Órak

eret 

N: 5 

óra 

E: 2 

óra 

Előzetes tudás 
Népköltészet, műköltészet, alkalmi költészet. Szórakoztató 

irodalom, slágerszöveg. 

A tantárgyhoz 

(műveltségterülethez) 

kapcsolható fejlesztési 

feladatok 

Az esztétikai és művészeti tudatosság alakítása, fejlesztése. Az 

irodalmiság változó fogalmának áttekintése, példákkal. Több 

szempontot érintő megbeszélés az ízlésről, annak kontextusairól, 

alakulásáról. A művészet kultúraalkotó szerepének megfigyelése. 

Más kultúrák megismerésének igénye. 

A régió hagyományainak, művészeti életének, emlékeinek 

megismerése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  

A szórakoztató irodalom típusai, hatáskeltő eszközei és sajátos műfajainak jellemzői (pl. 

fantasy-irodalom, detektívregény, sci-fi, lektűr; dalszöveg). Az irodalom filmen; filmes 

feldolgozások. Film- és könyvsikerek, divatjelenségek. A régió kulturális hagyományai. 
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A tanuló 

 tisztában van az irodalmiság változó fogalmával; 

 megérti az ízlés kontextuális függőségét; 

 alakul igénye és képessége az ízlés önálló fejlesztésére; 

 fejlődik médiatudatossága, esztétikai és művészeti tudatossága; 

 választhat műelemzést/műajánlást egyéni olvasmányélményei/filmélményei alapján; 

 a tárgykör kapcsán alkalmassá válik a jelenségekről/művekről szóló véleményeknek, 

elemzéseknek az értelmezésére; egy-egy szóbeli témakör kifejtésére. 

Kulcsfogalm

ak/ fogalmak 

Ízlés, értelmezés, szórakoztatás, populáris kultúra, kultusz, divat, 

irodalmi ismeretterjesztés, digitális kultúra, (filmes) adaptáció. Régió, 

regionalitás, hagyomány, folklór. 

 

 

A fejlesztés 

várt eredményei a 

13. évfolyam 

végén 

A tanuló szóbeli és írásbeli kommunikációs helyzetekben 

megválasztja a megfelelő hangnemet, nyelvváltozatot, stílusréteget. 

Alkalmazza a művelt köznyelv (regionális köznyelv), illetve a 

nyelvváltozatok nyelvhelyességi normáit, képes felismerni és 

értelmezni az attól eltérő nyelvváltozatokat.  

Értő módon használja a tömegkommunikációs, illetve az 

audiovizuális, digitális szövegeket. Az értő, kritikus befogadásra is 

alapozva képes önálló szövegalkotásra néhány publicisztikai, 

audiovizuális és informatikai hátterű műfajban, a képi elemek, 

lehetőségek és a szöveg összekapcsolásában rejlő közlési lehetőségek 

kihasználásával.  

Rendszeresen használja a könyvtárat, ide értve a különféle (pl. 

informatikai technológiákra épülő) információhordozók használatát is. 

Képes arra, hogy kellő problémaérzékenységgel, kreativitással és 

önállósággal igazodjon el az információk világában; értelmesen és 

értékteremtően tudjon élni az önképzés lehetőségeivel. 

Bizonyítja szövegelemzési, szövegértelmezési jártasságát a tanult 

leíró nyelvtani, szövegtani, jelentéstani, pragmatikai ismeretek 

alkalmazásával; a szépirodalmi szövegek mellett képes szakmai-

tudományos, publicisztikai, közéleti (audiovizuális, informatikai alapú) 

szövegek feldolgozására, értelmezésére is. Bizonyítja különféle 

szövegek megértését, a szöveg felépítésére, grammatikai jellemzőire, 

témahálózatára, tagolására irányuló elemzéssel. 

A hivatalos írásművek műfajaiban képes önálló szövegalkotásra (pl. 

önéletrajz, motivációs levél). Képes olvasható, rendezett írásra.  

Képes szövegek kapcsolatainak és különbségeinek felismerésére, 

értelmezésére (pl. tematikus, motivikus kapcsolatok, utalások, nem 

irodalmi és irodalmi szövegek, tények és vélemények összevetése), e 

képességek alkalmazására elemző szóbeli és írásbeli műfajokban. 

Alkalmazza az idézés szabályait és etikai normáit. Képes definíció, 

magyarázat, prezentáció, értekezés (kisértekezés) készítésére az 

olvasmányaival, a felvetett és tárgyalt problémákkal összefüggésben, 

maga is meg tud fogalmazni kérdéseket, problémákat.  

Bizonyítja a magyar nyelv rendszerének és történetének ismeretét, a 

grammatikai, szövegtani, jelentéstani, stilisztikai-retorikai, helyesírási 

jelenségek önálló felismerését, a tanultak tudatos alkalmazását.  

Átfogó ismerettel rendelkezik a nyelv és társadalom viszonyáról, 
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illetve a nyelvi állandóság és változás folyamatáról. Anyanyelvi 

műveltségének fontos összetevője a tájékozottság a magyar nyelv 

eredetéről, rokonságáról, történetének főbb korszakairól; a magyar 

nyelv és a magyar művelődés kapcsolatának tudatosítása.  

Tudja alkalmazni a művek műfaji természetének, poétikai 

jellemzőinek megfelelő szövegfeldolgozási eljárásokat, megközelítési 

módokat. 

Fel tudja ismerni a szépirodalmi és nem szépirodalmi szövegekben 

megjelenített értékeket, erkölcsi kérdéseket, álláspontokat, 

motivációkat, magatartásformákat, képes ezek értelmezésére, önálló 

értékelésére. 

Képes erkölcsi kérdések, döntési helyzetek megnevezésére, 

példával történő bemutatására, következtetések megfogalmazására. 

Részt vesz elemző beszélgetésekben, ennek tartalmához hozzájárul 

saját véleményével. Képes az irodalmi művekben megjelenő 

álláspontok azonosítására, követésére, megvitatására, 

összehasonlítására, eltérő vélemények megértésére, újrafogalmazására. 

Tájékozott az olvasott, feldolgozott lírai alkotások különböző 

műfajaiban, poétikai megoldásaiban, kompozíciós eljárásaiban.  

Képes tudásanyagának többféle szempontot követő 

megfogalmazására írásban a magyar és a világirodalom kiemelkedő 

alkotóiról.  

Meggyőzően be tudja mutatni a tanult stíluskorszakok, irányzatok 

sajátosságait. 

Képes a feldolgozott epikai, lírai és drámai művek jelentésének, 

erkölcsi tartalmának tárgyszerű ismertetésére.  

Be tud mutatni műveket, alkotókat a magyar és világirodalom 

korszakaiból, továbbá a kortárs irodalomból. 

Képes művek közötti kapcsolatok, témák, fölismerésére és 

értékelésére, az evokáció, az intertextualitás példáinak bemutatására. 

Képes különböző korokban keletkezett alkotások tematikai, poétikai 

szempontú értelmezésére, összevetésére. 

Képes memoriterek szöveghű tolmácsolására, kifejező 

szövegmondásra. 
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Idegen nyelv (angol/német) 

 

 

Az élő idegen nyelv oktatásának alapvető célja, összhangban a Közös Európai 

Referenciakerettel (KER), a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának 

megalapozása és fejlesztése. A szakközépiskola érettségi vizsgára felkészítő (12–13.) 

évfolyamának résztvevői valós élethelyzeteken alapuló idegen nyelvi környezetben, 

érdeklődésüknek megfelelő, motiváló feladatokon keresztül jutnak el a KER szerinti A2 szintről 

a B1 szintre. 

Az idegennyelv-oktatás törekvése, hogy tevékenységközpontú tanulás segítségével a 

program résztvevői képesek legyenek alapszintű receptív, produktív, illetve interaktív nyelvi 

tevékenységek magabiztos használatára. Az idegen nyelvi kommunikáció az alapkészségek 

együttes érvényesülését feltételezi, melyeket valamennyi tanórán integráltan szükséges 

fejleszteni. 

A receptív és a produktív készségek a mindennapi nyelvhasználatban fontos szerepet 

játszanak. A tanuló elsajátítja a szövegértelmezési és szövegalkotási stratégiákat. Receptív 

készségei fejlesztésével képes lesz az írott vagy hallott szövegből a lényeget felfogni, kiemelni 

és összefüggésében értelmezni. A produkció során megtervezi és szóban vagy írásban 

megalkotja a közlendőjét tartalmazó szöveget. 

A sikeres kommunikáció érdekében a tanuló megismeri és elsajátítja azokat a nyelvi 

eszközöket, amelyek segítségével képes gondolatait megfogalmazni, koherens nyelvi egységet 

létrehozni és különféle kommunikációs helyzetekben elboldogulni. Fel kell ismernie, hogy a 

nyelvi érintkezést a nemnek, korosztálynak, társadalmi csoportoknak megfelelően szabályok 

szövik át. Ilyenek például a nyelvi udvariassági szokások, rituálék és a helyzetnek megfelelő 

hangnem használata. 

A nyelvtanítás során törekedni kell arra, hogy a hallott vagy az olvasott szöveg 

autentikus, a feladatvégzés szempontjából hiteles legyen. Az internet segítségével a tanulók 

maguk is viszonylag könnyen kerülhetnek autentikus célnyelvi környezetbe, részeseivé 

válhatnak az adott kultúrának, kapcsolatot teremthetnek a célnyelven beszélőkkel, ami komoly 

motivációs forrás lehet, és elősegítheti az autonóm tanulóvá válást. A tanulási folyamat 

szervezésében nagy jelentősége van a kooperatív feladatoknak és a projektmunkának, ezek 

szintén erősíthetik a motivációt. 

A kerettanterv az elérendő célokat és nyelvi szinteket kétéves képzési szakaszra 

határozza meg. 

 

 

Bemeneti 

szint (12. évf. 

eleje) 

12. évf. vége 13. évf. 

Első idegen 

nyelv 

heterogén 

A2 – B1 

mínusz 

B1 mínusz B1 

 

Az idegen nyelvi kerettanterv fejlesztési egységei a KER-ben leírt készségeknek megfelelően 

a hallott és olvasott szöveg értése, a szóbeli interakció, az összefüggő beszéd, valamint az 

íráskészség. 

A 12–13. évfolyamon a témák visszatérnek, folyamatosan bővülnek, és magasabb nyelvi 

szinten kerülnek feldolgozásra. 



Reményhír Szakközépiskola, Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola 

OM:201689 

Pedagógiai Program, 2017 

 

448 

A kerettanterv évfolyamonkénti mérés-értékelést tervez, amely a 12. évfolyam elején egy 

diagnosztikus (feltáró) méréssel indul (2 óra), amely a heterogén nyelvtudású tanulók sikeres 

felzárkóztatását segítő egyéni és csoportos fejlesztési terv elkészítéséhez biztosítja a szükséges 

információkat. A tanév folyamán formatív (fejlesztő) értékelések sorozata támogatja a 

folyamatos fejlődést, majd a 12. évet szummatív (minősítő) méréssel zárja le (2 óra). A 13. 

évfolyam befejezése előtt a tanulók próbaérettségivel készülnek az utolsó megmérettetésre (4 

óra). 

12–13. évfolyam 

 

A szakközépiskola érettségi vizsgára felkészítő (12–13.) évfolyamain a tanulók a KER 

szerinti A2 (optimális esetben a B1 mínusz) szintről folytatják tanulmányaikat, és haladnak a 

KER szerinti B1 szint felé. Kiemelt fontosságú a tanulás tanítása, változatos nyelvtanulási 

stratégiák alkalmazása, mivel a tanulóknak a 12. évfolyam végére olyan tanulási képességekkel 

kell rendelkezniük, amelyek lehetővé teszik nyelvtudásuk önálló fenntartását és 

továbbfejlesztését további tanulmányaik vagy munkájuk során, egész életükön át. 

 

Idegen nyelv 

(angol/német) 

12. 

Nappali 

tagozat 
(36 hét) 

13. 

Nappali 

tagozat 
(31 hét) 

12. 

Esti 

tagozat 

(36 hét) 

13. 

Esti 

tagozat 

(31 hét) 

heti óraszám 6 6 3 3 

éves óraszám  

(ebből a 

tematikai 

egységekhez 

kötött) 

216 

(195) 

186 

(168) 

108 

(98) 

93 

(84) 

szabad 

órakeret 
21 18 10 9 

 

A témaköröket tartalmazó táblázatokban a két tanéves ciklus teljes óraszáma szerepel.  

 

 

Tematikai 

egység 

A tanulók teljesítményének bemeneti  

diagnosztikus mérése 

12. évf. év 

eleje 

Órakeret 

N: 2 óra 

E: 2 óra 

 

 

A heterogén nyelvtudású tanulók sikeres felzárkóztatásához 

szükséges egyéni és csoportos fejlesztési terv elkészítéséhez biztosítja a 

szükséges információkat. 

 

 

Tematikai 

egység 
Beszédértés 

Előzetes tudás 

A tanuló főbb vonalaiban megérti a köznyelvi beszédet a számára 

rendszeresen előforduló ismerős témákról.  

Megérti a legfontosabb információkat az aktuális eseményekről 

szóló vagy az érdeklődési köréhez kapcsolódó rádió- és 
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tévéműsorokban, ha viszonylag lassan és érthetően beszélnek. 

A tantárgyhoz 

kapcsolható 

fejlesztési 

feladatok 

Ismerős témákról szóló köznyelvi beszéd megértése főbb vonalaiban 

és egyes részleteiben is. 

Egy beszélgetés során a résztvevők világosan megfogalmazott 

érveinek megértése több beszélő esetén is. 

Fontos információk megértése azokban a rádió- és tévéműsorokban, 

filmjelenetekben, amelyek aktuális eseményekről, illetve az érdeklődési 

köréhez kapcsolódó témákról szólnak, ha viszonylag lassan és érthetően 

beszélnek. 

A fenti 

tevékenységekhez 

használható 

szövegfajták, 

szövegforrások 

Rádió- és tévéműsorok, hírek, riportok, filmjelenetek stb. 

 

 

Tematikai 

egység 
Szóbeli interakció 

Előzetes tudás 

A tanuló felkészülés nélkül megbirkózik a mindennapi élet legtöbb 

helyzetével. 

Gondolatokat cserél, véleményt mond az érdeklődési körébe tartozó 

témákról.  

Boldogul a leggyakoribb kommunikációs helyzetekben. 

Stílusában próbál alkalmazkodni a kommunikációs helyzethez. 

A tantárgyhoz 

kapcsolható 

fejlesztési 

feladatok 

Önálló boldogulás a mindennapi élet legtöbb, akár váratlan 

helyzetében is. 

Gondolatok cseréje, véleménynyilvánítás és érvelés az érdeklődési 

körbe tartozó és általános témákról is. 

A leggyakoribb kommunikációs forgatókönyvek ismerete és 

biztonsággal történő alkalmazása. 

Alkalmazkodás a kommunikációs helyzethez stílusban, 

regiszterhasználatban. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Társalgásban való részvétel ismerős témák esetén, felkészülés nélkül. 

Érzelmek kifejezése és reagálás mások érzelmeire, mint például reménykedés, 

csalódottság, aggodalom, öröm. 

Problémák felvetése, megvitatása, teendők meghatározása, választási lehetőségek 

összehasonlítása. 

A tanulmányokhoz, érdeklődési körhöz kapcsolódó beszélgetésben való részvétel, 

információcsere, álláspont kifejtése, rákérdezés mások nézeteire. 

Gondolatok, vélemény kifejezése kulturális témákkal kapcsolatban, például zene, film, 

könyvek.  

Elbeszélés, újságcikk, előadás, eszmecsere, interjú vagy dokumentumfilm összefoglalása, 

véleménynyilvánítás, a témával kapcsolatos kérdések megválaszolása. 

Nézetek világos kifejtése, érvek egyszerű cáfolata. 

Választási lehetőségek összehasonlítása, előnyök és hátrányok mérlegelése. 

Utazások során felmerülő feladatok, például közlekedés, szállás intézése vagy ügyintézés 

a hatóságokkal külföldi látogatás során. 

Váratlan nehézségek kezelése (pl. elveszett poggyász, lekésett vonat). 
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Szolgáltatásokkal kapcsolatos helyzetek kezelése akár váratlan nehézségek esetén is, 

panasz, reklamáció. 

Részletes utasítások adása, követése és kérése (pl. hogyan kell valamit csinálni). 

Interjúban, konzultáción való részvétel kezdeményezése és információ megadása (pl. 

tünetek ismertetése orvosnál). 

Órai interakciókban, pármunkában való magabiztos részvétel. 

Ismerős témáról beszélgetés kezdeményezése, fenntartása, szó átvétele, átadása, mások 

bevonása, beszélgetés lezárása. 

Beszélgetésben elhangzottak összefoglalása, a lényeg kiemelése, a megértés ellenőrzése, 

félreérthető megfogalmazás javítása, körülírás, szinonimák használata. 

A kommunikációs eszközök széles körének alkalmazása és reagálás azokra közismert 

nyelvi megfelelőik semleges stílusban való használatával. 

Az udvariassági szokások ismerete és alkalmazása. 

A mindennapi témák, család, érdeklődési kör, iskola, utazás és aktuális események 

megtárgyalásához elegendő szókincs és annak általában helyes alkalmazása. 

Ismerős kontextusokban elfogadhatóan helyes nyelvhasználat. 

A szövegszervezés alapvető eszközeinek megbízható használata. 

Általában tisztán érthető kiejtés és intonáció. 

A szóbeli interaktív vizsgához szükséges kommunikációs stratégiák. 

A fenti 

tevékenységekhez 

használható 

szövegfajták, 

szövegforrások 

Társalgás, megbeszélés, eszmecsere, tranzakciók, utasítások, 

interjúk, viták. 

 

 

Tematikai 

egység 
Összefüggő beszéd 

Előzetes tudás 
A tanuló már változatosabban és részletesebben tudja bemutatni a 

családját, más embereket, lakóhelyét, tanulmányait, iskoláját stb. 

A tantárgyhoz 

kapcsolható 

fejlesztési 

feladatok 

Folyamatos önkifejezés a szintnek megfelelő szókincs és szerkezetek 

segítségével ismerős témakörökben. 

Érthető és folyamatos beszéd, a mondanivaló tudatos nyelvtani és 

szókincsbeli megtervezése és szükség szerinti módosítása. 

Egy gondolat vagy probléma lényegének tartalmilag pontos kifejtése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Folyamatos megnyilatkozás az érdeklődési körnek megfelelő témákról a gondolatok 

lineáris összekapcsolásával. 

Elbeszélések vagy leírások lényegének összefoglalása folyamatos beszédben, a gondolatok 

lineáris összekapcsolásával. 

Részletes élménybeszámoló az érzések és reakciók bemutatásával. 

Valóságos vagy elképzelt események részleteinek bemutatása. 

Könyv vagy film cselekményének összefoglalása és az ehhez kapcsolódó reakciók 

megfogalmazása. 

Álmok, remények és ambíciók, történetek elmondása. 

Vélemények, tervek és cselekedetek rövid magyarázata. 

Rövid, begyakorolt megnyilatkozás ismerős témákról. 

Előre megírt, lényegre törő, követhető előadás ismerős témáról.  

Az összefüggő beszéd tervezése során új kombinációk, kifejezések begyakorlása, 

alkalmazása. 
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Az összefüggő beszédben kompenzáció alkalmazása, például körülírás elfelejtett szó 

esetén. 

Ismerős kontextusokban a nyelvi norma követésére törekvő nyelvhasználat. 

A nyelvi eszközök rugalmas használata a mondanivaló kifejezésére, ezek adaptálása 

kevésbé begyakorolt helyzetekben. 

A közlés magabiztos bevezetése, kifejtése és lezárása alapvető eszközökkel. 

Önellenőrzés és önkorrekció, például a félreértéshez vezető hibák felismerése és javítása. 

Mindezeknek a szóbeli érettségi vizsgán történő alkalmazására való felkészülés. 

A fenti 

tevékenységekhez 

használható 

szövegfajták, 

szövegforrások 

Leírások, képleírások, témakifejtés (például vizuális segédanyag 

alapján), elbeszélő szöveg, érveléssor, előadás, prezentáció (önállóan 

vagy segédanyagok, instrukciók alapján), projektek bemutatása, versek, 

rapszövegek. 

 

 

Tematikai 

egység 
Olvasott szöveg értése 

Előzetes tudás 

A tanuló megérti a hétköznapi nyelven írt, érdeklődési köréhez 

kapcsolódó, lényegre törő szövegek fő gondolatait. 

Tudja, hogy a szövegek olvasásakor a helyzetnek megfelelő 

stratégiákat kell alkalmaznia, és képes az ismeretlen elemek jelentését a 

szövegkörnyezet segítségével kikövetkeztetni. 

A tantárgyhoz 

kapcsolható 

fejlesztési 

feladatok 

A nagyrészt közérthető nyelven írt, érdeklődési körhöz kapcsolódó, 

lényegre törő szövegek megértése. 

Az írott vélemény, érvelés követése, ezekből a lényeges 

részinformációk kiszűrése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

A fontos általános vagy részinformációk megértése autentikus, hétköznapi nyelven íródott 

szövegekben, például levelekben, brosúrákban és rövid, hivatalos dokumentumokban. 

A feladat megoldásához szükséges információk megtalálása hosszabb szövegekben is. 

A fontos gondolatok felismerése ismerős témákról szóló, lényegre törő újságcikkekben.  

A gondolatmenet és a következtetések felismerése világosan írt érvelésekben. 

A köznyelven írt szövegekben az érzések, kérések és vágyak kifejezésének megértése. 

A mindennapi témákkal összefüggő, köznyelven írt magánlevelek megértése annyira, hogy 

sikeres írásbeli kommunikációt tudjon folytatni. 

Különböző eszközök egyszerű, világosan megfogalmazott használati utasításának 

megértése. 

Ismert témájú hivatalos levélben az elintézéshez szükséges információk megértése. 

Az egyszerű szövegfajták felépítésének felismerése, ezen ismeret alkalmazása a 

szövegértés során. 

A feladat elvégzéséhez szükséges információk összegyűjtése a szöveg különböző 

részeiből, illetve több szövegből. 

Az egyszerű szövegfajták felépítésének felismerése, ezen ismeret alkalmazása a 

szövegértés során. 

Az ismeretlen szavak jelentésének kikövetkeztetése a mondat megértett részei és a 

szövegösszefüggés alapján. 

Az autentikus szövegek jellegéből fakadó ismeretlen fordulatok kezelése a szövegben. 

Felkészülés mindezek alkalmazására az érettségi vizsga feladatainak megoldása során. 
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A fenti 

tevékenységekhez 

használható 

szövegfajták, 

szövegforrások 

Utasítások (pl. feliratok, használati utasítások), tájékoztató szövegek 

(pl. hirdetés, reklám, menetrend, prospektus, műsorfüzet), 

játékszabályok, hagyományos és elektronikus levelek, újságcikkek (pl. 

hír, beszámoló, riport), internetes fórumok hozzászólásai, 

ismeretterjesztő szövegek, képregények, viccek, egyszerű irodalmi 

szövegek. 

 

 

Tematikai 

egység 
Írás 

Előzetes tudás 

A tanuló egyszerű, rövid, összefüggő szövegeket fogalmaz ismert, 

hétköznapi témákról. 

Írásban beszámol eseményekről, élményeiről, érzéseiről, 

benyomásairól és véleményéről; írásbeli interakciót kezdeményez, 

fenntartja és befejezi. 

Jegyzetet készít olvasott vagy hallott köznyelvi szövegből, illetve 

saját ötleteiről. 

Minták alapján rövid, lényegre törő szövegeket alkot az ismert 

műfajok főbb jellegzetességeinek és alapvető stílusjegyeinek 

követésével. 

A tantárgyhoz 

kapcsolható 

fejlesztési 

feladatok 

Részletesebb, összefüggő és tagolt szövegek fogalmazása ismert, 

hétköznapi és elvontabb témákról. 

Eseményekről, élményekről, érzésekről, benyomásokról és 

véleményről írásbeli beszámolás, valamint vélemény alátámasztása. 

Hatékony írásbeli interakció folytatása. 

Jegyzetkészítés olvasott vagy hallott, érdeklődési körhöz tartozó 

szövegről, illetve saját ötletekről. 

Több ismert műfajban is rövid, lényegre törő szövegek létrehozása a 

műfaj főbb jellegzetességeinek és stílusjegyeinek alkalmazásával. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Egyszerű, összefüggő, lényegre törő szöveg írása számos, a tanuló érdeklődési köréhez 

tartozó, ismerős témában, rövid, különálló elemek lineáris összekapcsolásával.  

Hírek, gondolatok, vélemények és érzések közlése olyan elvontabb és kulturális témákkal 

kapcsolatban is, mint például a zene vagy a művészet. 

Információt közlő/kérő feljegyzések/üzenetek írása pl. barátoknak, szolgáltatóknak, 

tanároknak. 

Véleményt kifejező üzenet, komment írása (pl. internetes fórumon, blogban). 

Formanyomtatvány, kérdőív kitöltése, online ügyintézés. 

Életrajz, lényegre koncentráló leírás, elbeszélés készítése. 

Riport, cikk, esszé írása. 

Rövid, olvasott vagy hallott szöveg átfogalmazása, összefoglalása, jegyzet készítése. 

Saját ötletekről jegyzet készítése. 

Interaktív írás esetén megerősítés, vélemény kérése, az információ ellenőrzése, 

problémákra való rákérdezés, ill. problémák elmagyarázása. 

Az írás egyszerű tagolása: bevezetés, kifejtés, lezárás; bekezdések szerkesztése. 

Néhány egyszerű szövegkohéziós és figyelemvezető eszköz használata. 

Az alapvető írásbeli műfajok fő szerkezeti és stílusjegyeinek követése (pl. levélben/e-

mailben megszólítás, záró formula; a formális és informális regiszterhez köthető néhány 

szókincsbeli és helyesírási sajátosság). 

Kreatív, önkifejező műfajokkal való kísérletezés (pl. vers, rap, rigmus, dalszöveg, rövid 
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jelenet, paródia írása, illetve átírása). 

Írásos minták követése és aktuális tartalmakkal való megtöltésük. 

Kész szövegekből a tanuló számára hasznos fordulatok kiemelése és saját írásában való 

alkalmazása. 

Irányított fogalmazási feladat kötött tartalmainak a fogalmazásban való megjelenítése.  

Írásának tudatos ellenőrzése, javítása; félreértést okozó hibáinak korrigálása. 

A mondanivaló közvetítése egyéb vizuális eszközökkel (pl. nyilazás, kiemelés, 

központozás, internetes/SMS rövidítés, emotikon, rajz, ábra, térkép, kép).  

A fenti 

tevékenységekhez 

használható 

szövegfajták, 

szövegforrások 

Hagyományos és elektronikus nyomtatvány, kérdőív; listák; 

hagyományos és elektronikus képeslapok; poszterszövegek; 

képaláírások. Üzenetek; SMS-ek/MMS-ek; személyes adatokat 

tartalmazó bemutatkozó levelek, e-mailek vagy internes profilok. 

Tényszerű információt nyújtó, illetve kérő levelek és e-mailek; 

személyes információt, tényt, ill. tetszést/nemtetszést kifejező üzenetek, 

internetes bejegyzések; egyszerű cselekvéssort tartalmazó instrukciók. 

Egyszerű ügyintéző levelek/e-mailek (pl. tudakozódás, megrendelés, 

foglalás, visszaigazolás); egyszerű, rövid történetek, elbeszélések, rövid 

jellemzések. Rövid leírások; jegyzetek; riportok, cikkek, esszék, 

felhívások, versek, rapszövegek, rigmusok, dalszövegek, rövid jelenetek, 

paródiák. 

 

 

Ajánlott témakörök és óraszámok a 12–13. évfolyamra 

 

Témák 

Órakeret 

12. 

évfolyam 

13. 

évfolyam 

Személyes vonatkozások, család 

A tanuló személye, életrajza, életének fontos állomásai. 

Személyes tervek. Családi élet, családi kapcsolatok. A családi élet 

mindennapjai, otthoni teendők. Egyén és család nálunk és a 

célországokban. 

N: 16 

óra 

E: 8 óra 

N: 15 

óra 

E: 8 

óra 

Ember és társadalom  

Emberek külső és belső jellemzése. Baráti kör. Társas 

kapcsolatok. Női és férfi szerepek, ismerkedés, házasság. 

Felelősségvállalás másokért, rászorulók segítése. Ünnepek, családi 

ünnepek. Öltözködés, divat. Hasonlóságok és különbségek az 

emberek között, tolerancia, pl. fogyatékkal élők. Konfliktusok és 

kezelésük. Társadalmi szokások nálunk és a célországokban. 

N: 19 

óra 

E: 9 óra 

N: 19 

óra 

E: 8 

óra 

Környezetünk 

Az otthon, a lakóhely és környéke (a lakószoba, a lakás, a ház 

bemutatása). A lakóhely nevezetességei, szolgáltatások, 

szórakozási lehetőségek. A városi és a vidéki élet összehasonlítása. 

Növények és állatok a környezetünkben. Időjárás, éghajlat. 

Környezetvédelem a szűkebb környezetünkben és globálisan. Mit 

tehetünk környezetünkért és a természet megóvásáért, a 

fenntarthatóságért? 

N: 24 

óra 

E: 9 óra 

N: 18 

óra 

E: 8 

óra 

Az iskola 

Saját iskolájának bemutatása (sajátosságok, pl. szakmai képzés, 

tagozat). Tantárgyak, órarend, érdeklődési kör, tanulmányi munka 

N: 17 

óra 

E: 10 

N: 15 

óra 

E: 8 
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nálunk és más országokban. Az ismeretszerzés különböző módjai. A 

nyelvtanulás, a nyelvtudás szerepe, fontossága. Az internet szerepe 

az iskolában, a tanulásban. Az iskolai élet tanuláson kívüli 

eseményei. Iskolai hagyományok nálunk és a célországokban. 

óra óra 

A munka világa 

Foglalkozások és a szükséges kompetenciák, rutinok, 

kötelességek. Pályaválasztás, továbbtanulás vagy munkába állás. 

Önéletrajz, motivációs levél, állásinterjú. 

N: 25 

óra 

E: 11 

óra 

N: 19 

óra 

E: 8 

óra 

Életmód 

Napirend, időbeosztás. Az egészséges életmód (a helyes és a 

helytelen táplálkozás, a testmozgás szerepe az egészség 

megőrzésében, testápolás). Életünk és a stressz. Étkezési szokások 

a családban. Ételek, kedvenc ételek, sütés-főzés. Étkezés iskolai 

menzán, éttermekben, gyorséttermekben. Ételrendelés telefonon és 

interneten. Gyakori betegségek, sérülések, baleset. Gyógykezelés 

(háziorvos, szakorvos, kórházak, alternatív gyógymódok). Életmód 

nálunk és más országokban. Függőségek (dohányzás, alkohol, 

internet, drog stb.). 

N: 16 

óra 

E: 9 óra 

N: 15 

óra 

E: 8 

óra 

Szabadidő, művelődés, szórakozás 

Szabadidős elfoglaltságok, hobbik. Színház, mozi, koncert, 

kiállítás stb. A művészetek szerepe a mindennapokban. Sportolás, 

kedvenc sport, iskolai sport. Olvasás, rádió, tévé, videó, 

számítógép, internet. Az infokommunikáció szerepe a 

mindennapokban. Kulturális és sportélet nálunk és más 

országokban. 

N: 16 

óra 

E: 10 

óra 

N: 15 

óra 

E: 8 

óra 

Utazás, turizmus 

A közlekedés eszközei, lehetőségei, a tömegközlekedés, a 

kerékpáros közlekedés. Nyaralás itthon, illetve külföldön. Utazási 

előkészületek, egy utazás megtervezése, megszervezése. Az egyéni 

és a társas utazás előnyei és hátrányai. Turisztikai célpontok. 

Célnyelvi és más kultúrák. 

N: 21 

óra 

E: 9 óra 

N: 16 

óra 

E: 8 

óra 

Tudomány és technika 

Népszerű tudományok, ismeretterjesztés. A technikai eszközök 

szerepe a mindennapi életben. Az internet szerepe a magánéletben, 

a tanulásban és a munkában. 

N: 17 

óra 

E: 10 

óra 

N: 13 

óra 

E: 8 

óra 

 

Gazdaság és pénzügyek 

Családi gazdálkodás. A pénz szerepe a mindennapokban. 

Vásárlás, szolgáltatások (pl. posta, bank). Üzleti világ, fogyasztás, 

reklámok. Pénzkezelés a célnyelvi országokban. 

N: 20 

óra 

E: 9 óra 

N: 19 

óra 

E: 8 

óra 

 

 

Tematikai 

egység 
Szabadon felhasználható órakeret 

Órakeret 

12. évf. 13. évf. 

Javaslat 

A szabadon választható órakerettel a 

helyi tantervek tetszőlegesen kibővíthetik a 

témák ajánlott óraszámait. 

N: 21 

óra 

E: 10 

óra 

N: 18 

E: 9 

óra 
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A teljesítmény mérése a 12–13. 

évfolyamon 

Óraszám 

12. évf. 13. évf. 

 

A 12. évfolyamon a mérés lehetőséget ad 

arra, hogy a tanulók megismerjék a nyelvi 

érettségi felépítését, követelményeit, és 

kipróbálják a gyakorlatban az ezeknek 

megfelelő stratégiákat; megismerjék az 

érettségi során használt értékelési 

szempontokat is. A mérésnek tartalmilag és 

formailag összhangban kell állnia az 

érettségi vizsga követelményeivel.  

 

Tematikai 

egység/ 

A mérés  

− Három területen (olvasott és hallott 

szövegértés és az íráskészség) végezzük.  

− A nyelvi jelentésre és ne a nyelvi 

formára koncentráljunk. 

− Az olvasott szöveg értését mérő 

feladatokban a szövegek lényegét kelljen 

megérteni a szövegösszefüggésre 

támaszkodva, vagy konkrét információt 

kelljen kikeresni a szövegből.  

− A feladatok fokozatosan nehezedő 

egységeket tartalmazzanak a 

minimumszinttől az alapszint felé vezető 

skálán.  

− A szövegek a célcsoportok számára 

érdekesek, motiválók legyenek, olyan 

témakörökhöz kapcsolódjanak, melyek 

az elvégzett tananyagban megtalálhatók.  

− A feladatokhoz idegen nyelven 

egyszerűen megfogalmazott, közérthető 

utasításokat adjunk.  

− A feladatok mindegyike példával 

kezdődjön. 

− Lényeges a párosításon alapuló 

feladatoknál, hogy a szükségesnél 

mindig több lehetőség közül kelljen az 

odaillőt kiválasztani.  

− A feladatlapok az érettségi vizsgák 

feladattípusaiból állhatnak: 

olvasott/hallott szöveg értése: igaz-

hamis-nincs a szövegben, 

feleletválasztós feladatok, párosítás, 

hiányos szöveg, rövid válaszok, 

mondatkiegészítés, összekevert 

2 óra 4 óra 
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bekezdések; nyelvhelyesség: 

feleletválasztós feladatok, 

szövegkiegészítés, szóképzés; 

íráskészség: rövid szöveg: képeslapírás, 

meghívás, üzenet; hosszabb szöveg: 

baráti levél, érdeklődő, panasz-, állásra 

jelentkező levél. 

 

A fejlesztés 

várt eredményei a 

két évfolyamos 

ciklus végén 

B1 nyelvi szint. 

A tanuló képes főbb vonalaiban és egyes részleteiben is megérteni a 

köznyelvi beszédet a számára ismerős témákról. 

Képes önállóan boldogulni, véleményt mondani és érvelni a 

mindennapi élet legtöbb, akár váratlan helyzetében is. Stílusában és 

regiszterhasználatában alkalmazkodik a kommunikációs helyzethez.  

Ki tudja magát fejezni a szintnek megfelelő szókincs és szerkezetek 

segítségével az ismerős témakörökben. Beszéde folyamatos, érthető, a 

főbb pontok tekintetében tartalmilag pontos, stílusa megfelelő. 

Több műfajban képes részleteket is tartalmazó, összefüggő szövegeket 

fogalmazni ismert, hétköznapi és elvontabb témákról. Írásbeli 

megnyilatkozásaiban megjelennek műfaji sajátosságok és különböző 

stílusjegyek. 

Képes megérteni a gondolatmenet lényegét és egyes 

részinformációkat a nagyrészt közérthető nyelven írt, érdeklődési köréhez 

kapcsolódó, lényegre törően megfogalmazott szövegekben.  
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Matematika 

 

 

A matematikai gondolkodás fejlesztése segíti a gondolkodás általános kultúrájának 

kiteljesedését. Megmutathatja a matematika hasznosságát, belső szépségét, az emberi kultúrában 

betöltött szerepét. Fejleszti a tanulók térbeli tájékozódását, esztétikai érzékét. A tanulás 

elvezethet a matematika szerepének megértésére a természet- és társadalomudományokban. 

A matematika: kulturális örökség; gondolkodásmód; alkotó tevékenység; a gondolkodás 

örömének forrása; a mintákban, struktúrákban tapasztalható rend és esztétikum megjelenítője; 

önálló tudomány; más tudományok segítője; a mindennapi élet része és a szakmák eszköze. 

A matematika oktatásának célja a tanulók matematikai kompetenciájának fejlesztése, ami 

természetesen növeli a tanulóink esélyeit az életben, a munkaerőpiacon, az egész életen át tartó 

tanulásban. A tanuló képes lesz matematikai problémák megoldása során és mindennapi 

helyzetekben egyszerű modelleket alkotni, használni. Felismer egyszerű ok-okozati 

összefüggéseket, logikai kapcsolatokat, és törekszik ezek pontos megfogalmazására. Gyakorlott 

a mindennapi életben is használt mennyiségek becslésében, a mennyiségek összehasonlításában. 

Képes következtetésre épülő problémamegoldás során az egyszerű algoritmusok kialakítására, 

követésére. Képessé válik konkrét tapasztalatok alapján az általánosításra, matematikai 

problémák megvitatása esetén is érveket, cáfolatokat megfogalmazni, egyes állításait 

bizonyítani. Fontos, hogy a tanár hangsúlyozottan építsen a felnőtt tanulók előzetes élet-, 

munkatapasztalataira! 

A tanulási folyamat során a tanulók fokozatosan ismerik meg a matematika belső 

struktúráját (fogalmak, axiómák, tételek, bizonyítások elsajátítása). Fejlődik a tanulók 

absztrakciós és szintetizáló képessége. Az új fogalmak alkotása, az összefüggések felfedezése és 

az ismeretek feladatokban való alkalmazása fejleszti a kombinatív készséget, a kreativitást, az 

önálló gondolatok megfogalmazását, a felmerült problémák megfelelő önbizalommal történő 

megközelítését, megoldását. A diszkussziós képesség fejlesztése, a többféle megoldás keresése, 

megtalálása és megbeszélése a többféle nézőpont érvényesítését, a komplex problémakezelés 

képességét is fejleszti. A folyamat végén a tanulók eljutnak az önálló, rendszerezett, logikus 

gondolkodás bizonyos szintjére. 

A felnőtt tanulók esetében fontos az önálló tanulás, otthoni ismeretszerzés, melynek 

legfontosabb eszköze napjainkban a számítógép, az internet. Elvárás lehet, hogy egyes 

adatoknak, fogalmaknak, ismereteknek könyvtárban, interneten nézzenek utána. Ez a 

kutatómunka hozzájárulhat a tanulók digitális kompetenciájának növeléséhez, ugyanúgy, mint a 

geometriai és egyéb matematikai programok használata is. 

A szakközépiskola 12–13. évfolyama kifejezetten az érettségire való felkészítés intenzív 

időszaka, ezért a fejlesztésnek kiemelten fontos tényezője az elemző- és összegzőképesség 

alakítása. Ebben a két évfolyamban a diákok áttekintik a korábbi évek ismereteit, eljárásait, 

problémamegoldó módszereit, emellett sok, gyakorlati területen széles körben használható 

tudást is kapnak. Az érettségi előtt elvárható többféle ismeret együttes alkalmazása. A sík- és 

térgeometriai fogalmak és tételek mind a térszemlélet, mind az analógiás gondolkodás 

fejlesztése szempontjából lényegesek. A koordinátageometria elemeinek tanítása megmutatja a 

matematika különböző területeinek összefüggéseit s így a matematika komplexitását. 
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Matematika 

12. 

Nappali 

tagozat 
(36 hét) 

13. 

Nappali 

tagozat 
(31 hét) 

12. 

Esti 

tagozat 

(36 hét) 

13. 

Esti 

tagozat 

(31 hét) 

heti óraszám  6 6 3 3 

éves óraszám 

(ebből a 

tematikai 

egységekhez 

kötött) 

216 

(195) 

186 

(168) 

108 

(97) 

93 

(84) 

szabad 

órakeret 
21 18 11 9 

 

A témaköröket tartalmazó táblázatokban a két tanéves ciklus teljes óraszáma szerepel. 

 

 

12. évfolyam  

 

Tematikai egység A tanulók teljesítményének a mérése 

Órakere

t 

N: 11 

óra 

E: 5 óra 

Javaslat 

Ez a mérés lehet néhány szokványos órai írásbeli, vagy egyéni 

tanulói vállaláson alapuló kiselőadás, bemutató, akár egy 

kiscsoportos munka során egymás értékelésével összekötött 

önértékelési folyamat, esetleg hosszabb idő alatt kidolgozott (egy 

vagy több tanuló által készített) projektmunka minősítése is. Az 

éves munka végső minősítése természetesen tartalmazza a tanuló 

összes órai teljesítményét is. Kiemelten kell törekedni a gyakori, 

azonnali, személyre szóló, szöveges fejlesztő értékelés 

megvalósítására. 

 

 

Tematikai 

egység/Fejlesztési cél 
1. Gondolkodási és megismerési módszerek 

Óraker

et N: 20 

óra 

E: 10 óra 

Előzetes tudás 

Példák halmazokra, geometriai alapfogalmak, alapszerkesztések. 

Halmazba rendezés több szempont alapján. Gyakorlat szövegek 

értelmezésében. A matematikai szakkifejezések adott szinthez 

illeszkedő ismerete. 

A tantárgyhoz 

(műveltségterülethez

) kapcsolható 

fejlesztési feladatok  

A valós számok halmazának ismerete. Kommunikáció, 

együttműködés. A matematika épülési elveinek bemutatása. Igaz és 

hamis állítások megkülönböztetése. Halmazok eszközjellegű 

használata. Gondolkodás; ismeretek rendszerezési képességének 

fejlesztése. Önfejlesztés, önellenőrzés segítése, absztrakciós 
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képesség, kombinációs készség fejlesztése. 

Ismeretek/Fejlesztési követelmények 

Véges és végtelen halmazok. Végtelen számosság szemléletes fogalma. 

Matematikatörténet: Cantor. 

Annak megértése, hogy csak a véges halmazok elemszáma adható meg természetes 

számmal.  

Részhalmaz. Halmazműveletek: unió, metszet, különbség. Halmazok közötti viszonyok 

megjelenítése. Szöveges megfogalmazások matematikai modellre fordítása. Elnevezések 

megtanulása, definíciókra való emlékezés. 

Alaphalmaz és komplementer halmaz. Annak tudatosítása, hogy alaphalmaz nélkül nincs 

komplementer halmaz. Halmaz közös elem nélküli halmazokra bontása jelentőségének 

belátása. 

A megismert számhalmazok: természetes számok, egész számok, racionális számok. A 

számírás története. A megismert számhalmazok áttekintése. Természetes számok, egész 

számok, racionális számok elhelyezése halmazábrában, számegyenesen. 

Valós számok halmaza. Az intervallum fogalma, fajtái. Irracionális szám létezése. Annak 

tudatosítása, hogy az intervallum végtelen halmaz. 

Távolsággal megadott ponthalmazok, adott tulajdonságú ponthalmazok (kör, gömb, 

felező merőleges, szögfelező, középpárhuzamos). 

Ponthalmazok megadása ábrával. Megosztott figyelem; két, illetve több szempont 

egyidejű követése (például két feltétellel megadott ponthalmaz). 

Logikai műveletek: „nem”, „és”, „vagy”, „ha…, akkor”. 

Matematikai és más jellegű érvelésekben a logikai műveletek felfedezése, megértése, 

önálló alkalmazása. A köznyelvi kötőszavak és a matematikai logikában használt kifejezések 

jelentéstartalmának összevetése. A hétköznapi, nem tudományos szövegekben található 

matematikai információk felfedezése, rendezése a megadott célnak megfelelően. 

Matematikai tartalmú (nem tudományos jellegű) szöveg értelmezése. 

Szöveges feladatok. Szöveges feladatok értelmezése, megoldási terv készítése, a feladat 

megoldása és szöveg alapján történő ellenőrzése. Modellek alkotása a matematikán belül; 

matematikán kívüli problémák modellezése. Gondolatmenet lejegyzése (megoldási terv).  

Megosztott figyelem; két, illetve több szempont egyidejű követése (a szövegben 

előforduló információk). Figyelem összpontosítása. Problémamegoldó gondolkodás és 

szövegfeldolgozás: az indukció és dedukció, a rendszerezés, a következtetés.  

A „minden” és a „van olyan” helyes használata. Nyitott mondatok igazsághalmaza, 

szemléltetés módjai. Halmazok eszközjellegű használata. 

A matematikai bizonyítás. Kísérletezés, módszeres próbálkozás, sejtés, cáfolás. 

Matematikatörténet: Euklidesz. 

Kísérletezés, módszeres próbálkozás, sejtés, cáfolás megkülönböztetése. Érvelés, vita. 

Érvek és ellenérvek. Ellenpélda szerepe. Mások gondolataival való vitába szállás és a 

kulturált vitatkozás. Megosztott figyelem; két, illetve több szempont (pl. a saját és a 

vitapartner szempontjának) egyidejű követése. 

Állítás és megfordítása. „Akkor és csak akkor” típusú állítások. Az „akkor és csak akkor” 

használata. Feltétel és következmény felismerése a „Ha …, akkor …” típusú állítások 

esetében. 

Korábbi, illetve újabb (saját) állítások, tételek jelentésének elemzése. 

Bizonyítás.  

Gondolatmenet tagolása. Rendszerezés (érvek logikus sorrendje). Következtetés 

megítélése helyessége szerint. A bizonyítás gondolatmenetére, bizonyítási módszerekre való 

emlékezés. Kidolgozott bizonyítás gondolatmenetének követése, megértése. Példák a 

hétköznapokból helyes és helytelenül megfogalmazott következtetésekre. 
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Egyszerű kombinatorikai feladatok: leszámlálás, sorbarendezés, gyakorlati problémák. 

Kombinatorika a mindennapokban. 

Rendszerezés: az esetek összeszámlálásánál minden esetet meg kell találni, de minden 

esetet csak egyszer lehet számításba venni. Megosztott figyelem; két, illetve több szempont 

egyidejű követése. Esetfelsorolások, diszkusszió (pl. van-e ismétlődés). Sikertelen megoldási 

kísérlet után újjal való próbálkozás; a sikertelenség okának feltárása (pl. minden feltételre 

figyelt-e). 

A gráffal kapcsolatos alapfogalmak (csúcs, él, fokszám). Egyszerű hálózat szemléltetése. 

Gráfok alkalmazása problémamegoldásban.  

Számítógépek egy munkahelyen, elektromos hálózat a lakásban, település úthálózata stb. 

szemléltetése gráffal. Gondolatmenet megjelenítése gráffal. 

Kulcsfogal

mak/ 

fogalmak 

Unió, metszet, különbség, komplementer halmaz. Gráf csúcsa, éle, 

csúcs fokszáma. Logikai művelet (NEM, ÉS, VAGY. „Ha …., akkor 

…”). Feltétel és következmény. Sejtés, bizonyítás, megcáfolás. 

Ellentmondás. Faktoriális. 

 

 

Tematikai 

egység/Fejlesztési cél 
2. Számtan, algebra 

Óraker

et 

N: 66 

óra 

E: 33 óra 

Előzetes tudás 

Számolás racionális számkörben. Prímszám, összetett szám, 

oszthatósági szabályok. Hatványjelölés. Egyszerű algebrai 

kifejezések ismerete, zárójel használata. Egyenlet, egyenlet 

megoldása. Egyenlőtlenség. Egyszerű szöveg alapján egyenlet 

felírása (modell alkotása), megoldása, ellenőrzése. 

A tantárgyhoz 

(műveltségterülethez) 

kapcsolható fejlesztési 

feladatok 

Tájékozódás a világ mennyiségi viszonyaiban, 

tapasztalatszerzés. Problémakezelés és -megoldás. Algebrai 

kifejezések biztonságos ismerete, kezelése. Szabályok betartása, 

tanultak alkalmazása. Első- és másodfokú egyenletek, 

egyenletrendszerek megoldási módszerei, a megoldási módszer 

önálló kiválasztási képességének kialakítása.  

Gyakorlati problémák matematikai modelljének felállítása, a 

modell hatókörének vizsgálata, a kapott eredmény összevetése a 

valósággal; ellenőrzés fontossága. A problémához illő számítási 

mód kiválasztása, eredmény kerekítése a tartalomnak megfelelően.  

Alkotás öntevékenyen, saját tervek szerint; alkotás adott 

feltételeknek megfelelően; átstrukturálás. Számológép használata. 

Ismeretek/Fejlesztési követelmények 

Számelmélet elemei. A tanult oszthatósági szabályok. Prímtényezős felbontás, 

legnagyobb közös osztó, legkisebb közös többszörös. Relatív prímek. Matematikatörténeti és 

számelméleti érdekességek (pl. végtelen sok prímszám létezik, tökéletes számok, barátságos 

számok). 

A tanult oszthatósági szabályok rendszerezése. Prímtényezős felbontás, legnagyobb 

közös osztó, legkisebb közös többszörös meghatározása a felbontás segítségével. Egyszerű 

oszthatósági feladatok, szöveges feladatok megoldása. Gondolatmenet követése, egyszerű 

gondolatmenet megfordítása. Érvelés. 

Hatványozás 0 és negatív egész kitevőre. Permanencia-elv. Fogalmi általánosítás: a 

korábbi definíció kiterjesztése. 
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A hatványozás azonosságai. Korábbi ismeretek felelevenítése, rendszerezés. 

Számok abszolút értéke. Egyenértékű definíció (távolsággal adott definícióval). 

Különböző számrendszerek. A helyiértékes írásmód lényege. Kettes számrendszer. 

Matematikatörténet: Neumann János. A különböző számrendszerek egyenértékűségének 

belátása. 

Számok normálalakja. Az egyes fogalmak (távolság, idő, terület, tömeg, népesség, pénz, 

adat stb.) mennyiségi jellemzőinek kifejezése számokkal, mennyiségi következtetések. 

Számolás normálalakkal írásban és számológép segítségével. A természettudományokban és 

a társadalomban előforduló nagy és kis mennyiségekkel történő számolás. 

Nevezetes azonosságok: kommutativitás, asszociativitás, disztributivitás. Számolási 

szabályok, zárójelek használata. 

Szöveges számítási feladatok a természettudományokból, a mindennapokból. 

Szöveges számítási feladatok megoldása a természettudományokból, a mindennapokból 

(pl. százalékszámítás: megtakarítás, kölcsön, áremelés, árleszállítás, bruttó ár és nettó ár, 

ÁFA, jövedelemadó, járulékok, élelmiszerek százalékos összetétele). A növekedés és 

csökkenés kifejezése százalékkal („mihez viszonyítunk?”). Gondolatmenet lejegyzése 

(megoldási terv). Számológép használata. Az értelmes kerekítés megtalálása. 

(a ± b)
2
, (a ± b)

3
 polinom alakja, 22 ba   szorzat alakja. Azonosság fogalma. Ismeretek 

tudatos memorizálása (azonosságok).  

Geometria és algebra összekapcsolása az azonosságok igazolásánál. 

Egyszerű feladatok polinomok, illetve algebrai törtek közötti műveletekre. Tanult 

azonosságok alkalmazása. Algebrai tört értelmezési tartománya. Algebrai kifejezések 

egyszerűbb alakra hozása. 

Ismeretek felidézése, mozgósítása (pl. szorzattá alakítás, tört egyszerűsítése, bővítése, 

műveletek törtekkel). 

Egyes változók kifejezése fizikai, kémiai képletekből. A képlet értelmének, 

jelentőségének belátása. Helyettesítési érték kiszámítása képlet alapján. 

Elsőfokú kétismeretlenes egyenletrendszer megoldása. 

Megosztott figyelem; két, illetve több szempont egyidejű követése. Különböző 

módszerek alkalmazása ugyanarra a problémára (behelyettesítő módszer, ellentett 

együtthatók módszere). 

Elsőfokú egyenletre, egyenlőtlenségre, egyenletrendszerre vezető szöveges feladatok. 

A mindennapokhoz kapcsolódó problémák matematikai modelljének elkészítése 

(egyenlet, egyenlőtlenség, illetve egyenletrendszer felírása); a megoldás ellenőrzése, a 

gyakorlati feladat megoldásának összevetése a valósággal (lehetséges-e?). 

Egy abszolútértéket tartalmazó egyenletek. baxcx  . 

A négyzetgyök definíciója. A négyzetgyök azonosságai. Számológép használata. A 

négyzetgyök azonosságainak használata konkrét esetekben. 

A másodfokú egyenlet megoldása, a megoldóképlet. 

Különböző algebrai módszerek alkalmazása ugyanarra a problémára (szorzattá alakítás, 

teljes négyzetté kiegészítés). Ismeretek tudatos memorizálása (rendezett másodfokú egyenlet 

és megoldóképlet összekapcsolódása). A megoldóképlet biztos használata. 

Másodfokú egyenletre vezető gyakorlati problémák, szöveges feladatok. 

Matematikai modell (másodfokú egyenlet) megalkotása a szöveg alapján. A megoldás 

ellenőrzése, gyakorlati feladat megoldásának összevetése a valósággal (lehetséges-e?). 

Gyöktényezős alak. Másodfokú polinom szorzattá alakítása. Algebrai ismeretek 

alkalmazása. 

Gyökök és együtthatók összefüggései. Önellenőrzés: egyenlet megoldásának ellenőrzése.  

Néhány egyszerű magasabb fokú egyenlet megoldása. Annak belátása, hogy vannak a 
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matematikában megoldhatatlan problémák. 

Egyszerű négyzetgyökös egyenletek. dcxbax  . Megoldások ellenőrzése. 

Másodfokú egyenletrendszer. A behelyettesítő módszer. Egyszerű másodfokú 

egyenletrendszer megoldása. A behelyettesítő módszerrel is megoldható feladatok. 

Megosztott figyelem; két, illetve több szempont egyidejű követése. 

Egyszerű másodfokú egyenlőtlenségek. 02  cbxax  (vagy > 0) alakra 

visszavezethető egyenlőtlenségek ( 0a ). Egyszerű másodfokú egyenlőtlenség megoldása. 

Másodfokú függvény eszközjellegű használata. 

Példák adott alaphalmazon ekvivalens és nem ekvivalens egyenletekre, átalakításokra. 

Alaphalmaz, értelmezési tartomány, megoldáshalmaz. Hamis gyök, gyökvesztés. 

Összefüggés két pozitív szám számtani és mértani közepe között. Gyakorlati példa 

minimum és maximum probléma megoldására. Geometria és algebra összekapcsolása az 

azonosság igazolásánál. Gondolatmenet megfordítása. 

Kulcsfogalm

ak/ 

fogalmak 

Hatvány. Normálalak. Egyenlet. Alaphalmaz, értelmezési tartomány. 

Azonosság. Ekvivalens egyenlet. Hamis gyök. Első- és másodfokú 

egyenlet, diszkrimináns. Egyenletrendszer. Egyenlőtlenség. Számtani 

közép, mértani közép. 

 

 

Tematikai 

egység/Fejlesztési cél 
3. Összefüggések, függvények, sorozatok 

Órake

ret 

N: 16 

óra 

E: 8 óra 

Előzetes tudás 
Halmazok. Hozzárendelés fogalma. Grafikonok készítése, 

olvasása. Pontok ábrázolása koordináta-rendszerben.  

A tantárgyhoz 

(műveltségterülethez) 

kapcsolható fejlesztési 

feladatok 

Összefüggések, folyamatok megjelenítése matematikai 

formában (függvény-modell), vizsgálat a grafikon alapján. A 

vizsgálat szempontjainak kialakítása. Függvénytranszformációk 

algebrai és geometriai megjelenítése.  

Ismeretek/Fejlesztési követelmények 

A függvény megadása, elemi tulajdonságai. 

Ismeretek tudatos memorizálása (függvénytani alapfogalmak). Alapfogalmak megértése, 

konkrét függvények elemzése a grafikonjuk alapján. Időben lejátszódó valós folyamatok 

elemzése grafikon alapján. Számítógép használata a függvények vizsgálatára. 

A lineáris függvény, lineáris kapcsolatok. A lineáris függvények tulajdonságai. Az 

egyenes arányosság. A lineáris függvény grafikonjának meredeksége, ennek jelentése lineáris 

kapcsolatokban. Táblázatok készítése adott szabálynak, összefüggésnek megfelelően.  

Időben lejátszódó történések megfigyelése, a változás megfogalmazása. Modellek 

alkotása: lineáris kapcsolatok felfedezése a hétköznapokban (pl. egységár, a változás 

sebessége). Lineáris függvény ábrázolása paraméterei alapján. Számítógép használata a 

lineáris folyamat megjelenítésében. 

Az abszolútérték-függvény. Az baxx   függvény grafikonja, tulajdonságai ( 0a ).  

A négyzetgyökfüggvény. Az xx  ( 0x ) függvény grafikonja, tulajdonságai. 

A fordított arányosság függvénye. 
x

a
x  ( 0ax ) grafikonja, tulajdonságai.  

Függvények alkalmazása. Valós folyamatok függvénymodelljének megalkotása. A 

folyamat elemzése a függvény vizsgálatával, az eredmény összevetése a valósággal. A 
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modell érvényességének vizsgálata.  

Számítógép alkalmazása (pl. függvényrajzoló program).  

Egyenlet, egyenletrendszer grafikus megoldása.  

Egy adott probléma megoldása két különböző módszerrel. Az algebrai és a grafikus 

módszer összevetése. Számítógépes program használata. 

Az cbxaxx 2  (a  0) másodfokú függvény ábrázolása és tulajdonságai. Függvény-

transzformációk áttekintése az vuxax  2)(  alak segítségével.  

Kulcsfogal

mak/ fogalmak 

Függvény. Valós függvény. Értelmezési tartomány, értékkészlet, 

zérushely, növekedés, fogyás, szélsőértékhely, szélsőérték. Alapfüggvény. 

Függvénytranszformáció. Lineáris kapcsolat. Meredekség. Grafikus 

megoldás. 

 

 

Tematikai 

egység/Fejlesztési cél 
4. Geometria 

Óraker

et 

N: 60 

óra 

E: 30 óra 

Előzetes tudás 

Térelemek, illeszkedés. Sokszögek, háromszögek 

alaptulajdonságai, négyszögek csoportosítása; speciális 

háromszögek és négyszögek elnevezése, felismerése, 

alaptulajdonságaik. Alapszerkesztések, háromszög szerkesztése 

alapadatokból. Háromszög köré írt kör és beírt kör szerkesztése. 

Háromszögek egybevágósága. Kör és gömb, hasábok, hengerek és 

gúlák felismerése, alaptulajdonságaik. A Pitagorasz-tétel ismerete. 

A tantárgyhoz 

(műveltségterülethez

) kapcsolható 

fejlesztési feladatok 

Tájékozódás a térben. Számítások síkban és térben. A 

geometriai transzformációk alkalmazása problémamegoldásban. A 

szimmetria szerepének felismerése a matematikában, a valóságban. 

A szükséges és az elégséges feltétel felismerése. Tájékozódás 

valóságos viszonyokról térkép és egyéb vázlatok alapján. Összetett 

számítási probléma lebontása, számítási terv készítése (megfelelő 

részlet kiválasztása, a részletszámítások logikus sorrendbe 

illesztése). Valós probléma geometriai modelljének megalkotása, 

számítások a modell alapján, az eredmények összevetése a 

valósággal; a valóságos tárgyak formájának és a tanult formáknak 

az összevetése, gyakorlati számítások (henger, hasáb, kúp, gúla, 

gömb). Korábbi ismeretek mozgósítása. Számológép, számítógép 

használata. 

Ismeretek/Fejlesztési követelmények 

Geometriai alapfogalmak. Térelemek, távolságok és szögek értelmezése. Idealizáló  

absztrakció: pont, egyenes, sík, síkidomok, testek. Vázlat készítése. 

A háromszög nevezetes vonalai, körei. Oldalfelező merőlegesek, belső szögfelezők, 

magasságvonalak, középvonalak tulajdonságai. Körülírt kör, beírt kör. A definíciók és tételek 

pontos ismerete, alkalmazása.  

Konvex sokszögek általános tulajdonságai. Átlók száma, belső szögek összege. Szabályos 

sokszög belső szöge. Fogalmak alkotása specializálással: konvex sokszög, szabályos 

sokszög. 

Kör és részei, kör és egyenes. Ív, húr, körcikk, körszelet. Szelő, érintő. Fogalmak pontos 

ismerete. 
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A körív hossza. Egyenes arányosság a középponti szög és a hozzá tartozó körív hossza 

között (szemlélet alapján). 

Együttváltozó mennyiségek összetartozó adatpárjainak vizsgálata. 

A körcikk területe. Egyenes arányosság a középponti szög és a hozzá tartozó körcikk 

területe között. Együtt változó mennyiségek összetartozó adatpárjainak vizsgálata. 

A szög mérése. A szög ívmértéke. Mérés, mérési elvek megismerése. Mértékegység-

választás, mérőszám. 

Thalész tétele. A matematika mint kulturális örökség. 

Ismeretek tudatos memorizálása. Állítás és megfordításának gyakorlása. 

Pitagorasz-tétel alkalmazásai. (Koordináta-geometria előkészítése.) Állítás és 

megfordításának gyakorlása.  

A tengelyes és a középpontos tükrözés, az eltolás, a pont körüli elforgatás. A 

transzformációk tulajdonságai. A geometriai vektorfogalom.  

Egybevágóság, szimmetria. Szimmetria felismerése a matematikában, a művészetekben, a 

környezetünkben található tárgyakban. 

Szimmetrikus négyszögek. Négyszögek csoportosítása szimmetriáik szerint. Szabályos 

sokszögek. Fogalmak alkotása specializálással. 

Egyszerű szerkesztési feladatok. Szerkesztési eljárások gyakorlása. Szerkesztési terv 

készítése, ellenőrzés. 

Vektorok összege, két vektor különbsége. Műveleti analógiák (összeadás, kivonás). 

Középpontos hasonlóság, hasonlóság. Arányos osztás. A hasonlósági transzformáció.  

Hasonló alakzatok. A megmaradó és a változó tulajdonságok tudatosítása: a megfelelő 

szakaszok hosszának aránya állandó, a megfelelő szögek egyenlők, a kerület, a terület, a 

felszín és a térfogat változik. 

A háromszögek hasonlóságának alapesetei. Szükséges és elégséges feltétel 

megkülönböztetése. Ismeretek tudatos memorizálása. 

A hasonlóság alkalmazásai. Háromszög súlyvonalai, súlypontja, hasonló síkidomok 

kerületének, területének aránya.  

Magasságtétel, befogótétel a derékszögű háromszögben. Két pozitív szám mértani 

közepe. 

Ismeretek alkalmazása szakaszok hosszának számolásánál, szakaszok szerkesztésénél.  

A hasonlóság gyakorlati alkalmazásai. Távolság, szög, terület a tervrajzon, térképen. 

Modellek alkotása a matematikán belül; matematikán kívüli problémák modellezése: 

geometriai modell. 

Hasonló testek felszínének, térfogatának aránya. Annak tudatosítása, hogy nem 

egyformán változik egy test felszíne és térfogata, ha kicsinyítjük vagy nagyítjuk. 

Vektor szorzása valós számmal. Új műveletfogalom kialakítása és gyakorlása. 

Vektorok felbontása összetevőkre. Ismeretek mozgósítása új helyzetben. Emlékezés 

korábbi információkra. 

Bázisvektorok, vektorkoordináták. 

Elnevezések, jelek és egyéb megállapodások megjegyzése. Emlékezés definíciókra. 

Hegyesszög szinusza, koszinusza, tangense és kotangense.  

A Pitagorasz-tétel és a hegyesszög szögfüggvényeinek alkalmazása a derékszögű 

háromszög hiányzó adatainak kiszámítására. Távolságok és szögek számítása gyakorlati 

feladatokban, síkban és térben.  

A valós problémák matematikai (geometriai) modelljének megalkotása, a problémák 

önálló megoldása.  

Kulcsfogal

mak/ 

Tér, sík, egyenes, pont. Sokszög. Háromszög, négyszög, speciális 

háromszög, speciális négyszög. Belső szög, külső szög, átló. Kerület, 
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fogalmak terület. Egybevágó, hasonló. Szimmetria. Arány. Vektor, vektorművelet. 

Szinusz, koszinusz, tangens, kotangens. 

 

 

Tematikai 

egység/Fejlesztési cél 
5. Valószínűség, statisztika 

Órake

ret 

N: 10 

óra 

E: 5 óra 

Előzetes tudás 
Valószínűségi kísérletek elvégzése, elemzése. Táblázatok, 

diagramok olvasása. Százalékszámítás. 

A tantárgyhoz 

(műveltségterülethez

) kapcsolható 

fejlesztési feladatok 

A valószínűség fogalmának mélyítése: ismeretek rendszerezése, 

tapasztalatszerzés újabb kísérletekkel, a kísérletek kiértékelése 

(relatív gyakoriság, eloszlás), következtetések. Diagram, 

vonaldiagram, oszlopdiagram, kördiagram készítése, olvasása. 

Táblázat értelmezése, készítése. Számítógép használata az adatok 

rendezésében, értékelésében, ábrázolásában. 

Ismeretek/Fejlesztési követelmények 

Statisztikai adatok és ábrázolásuk (gyakoriság, relatív gyakoriság, eloszlás, kördiagram, 

oszlopdiagram, vonaldiagram). 

Adatok jegyzése, rendezése, ábrázolása. Együttváltozó mennyiségek összetartozó 

adatpárjainak jegyzése.  

Diagramok, táblázatok olvasása, készítése. Grafikai szervezők összevetése más 

formátumú dokumentumokkal, következtetések levonása írott, ábrázolt és számszerű 

információ összekapcsolásával. Számítógép használata. 

Adathalmazok jellemzői: átlag, medián, módusz. A statisztikai mutatók nyújtotta 

információk helyes értelmezése.  

Véletlen esemény és bekövetkezésének esélye, valószínűsége. A véletlen esemény 

szimmetria alapján, logikai úton vagy kísérleti úton megadható, megbecsülhető esélye, 

valószínűsége.  

Kulcsfogal

mak/fogalmak 

Adat. Diagram, táblázat. Módusz, medián, átlag. Véletlen kísérlet. 

Biztos esemény, lehetetlen esemény. Gyakoriság, relatív gyakoriság, 

esély, valószínűség. 

 

 

Tematikai 

egység 
A tananyag rendszerezése  

Órakere

t 

N: 12 

óra 

E: 6 óra  

Javaslat 

Minden tanév végén szükség van annak rövid összefoglalására, 

miről is szól, milyen témakörökkel foglalkozik a matematika, ill. milyen 

elemeivel ismerkedhettek meg az elmúlt tanulási szakaszban. Mivel itt 

az iskolába járók fő célja az érettségi vizsga, hangsúlyozni kell, mely 

ismeretek, módszerek tartoznak a legfontosabb érettségi követelmények 

közé.  
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Tematikai 

egység 
Szabadon felhasználható órakeret 

Órakere

t 

N: 21 

óra 

E: 11 óra  

Javaslat 

Ennek az időnek a felhasználása sokban függ a szervezési formától. 

Nappali vagy esti tagozaton hasonlóan használhatjuk akár tanulói egyéni 

problémáknak (ha fejlesztési céljainkkal összhangba hozható) a 

megoldására, esetleg (ha az osztály többségének megfelel) a tanulók 

szakmájába vágó speciális feladatokra. Nagyon hasznos volna csoportos 

projektmunkákra, jó esetben más tantárggyal közös projekt 

megvalósítására fordítani. Levelező formánál a kisebb időkeretben 

szűkebb a választás, mindenképpen törekedni kell arra, hogy valóban a 

helyi adottságok és igények determinálják ennek az időnek a 

felhasználását. Elképzelhető tanulói egyéni munkákra, azok közös 

elemzésére, alapos, kritikus, az osztály nyilvánossága előtti értékelésére 

fordítani. Legyen megtervezve, az osztállyal/csoporttal közösen 

előzetesen megbeszélve! 
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A fejlesztés 

várt eredményei 

az évfolyam 

végén 

Gondolkodási és megismerési módszerek 

 Halmazokkal kapcsolatos alapfogalmak ismerete, halmazok 

szemléltetése, halmazműveletek ismerete; számhalmazok ismerete. 

 Értsék és jól használják a matematika logikában megtanult 

szakkifejezéseket a hétköznapi életben. 

 Definíció, tétel felismerése, az állítás és a megfordításának 

felismerése; bizonyítás gondolatmenetének követése. 

 Egyszerű leszámlálási feladatok megoldása, a megoldás 

gondolatmenetének rögzítése szóban, írásban. 

 Gráffal kapcsolatos alapfogalmak ismerete. Alkalmazzák a gráfokról 

tanult ismereteiket gondolatmenet szemléltetésére, probléma 

megoldására. 

Számtan, algebra 

 Egyszerű algebrai kifejezések használata, műveletek algebrai 

kifejezésekkel; a tanultak alkalmazása a matematikai problémák 

megoldásában (pl. modellalkotás szöveg alapján, egyenletek 

megoldása, képletek értelmezése); egész kitevőjű hatványok, 

azonosságok. 

 Elsőfokú, másodfokú egyismeretlenes egyenlet megoldása; ilyen 

egyenletre vezető szöveges és gyakorlati feladatokhoz egyenletek 

felírása és azok megoldása, a megoldás önálló ellenőrzése. 

 Elsőfokú és másodfokú (egyszerű) kétismeretlenes egyenletrendszer 

megoldása; ilyen egyenletrendszerre vezető szöveges és gyakorlati 

feladatokhoz az egyenletrendszer megadása, megoldása, a megoldás 

önálló ellenőrzése. 

 Egyismeretlenes egyszerű másodfokú egyenlőtlenség megoldása. 

 Az időszak végére elvárható a valós számkör biztos ismerete, e 

számkörben megismert műveletek gyakorlati és elvontabb 

feladatokban való alkalmazása. 

 A tanulók képesek a matematikai szöveg értő olvasására, 

tankönyvek, keresőprogramok célirányos használatára, szövegekből a 

lényeg kiemelésére. 

Összefüggések, függvények, sorozatok 

 A függvény megadása, a szereplő halmazok ismerete (értelmezési 

tartomány, értékkészlet); valós függvény alaptulajdonságainak 

ismerete. 

 A tanult alapfüggvények ismerete (tulajdonságok, grafikon). 

 Egyszerű függvénytranszformációk végrehajtása. 

 Valós folyamatok elemzése a folyamathoz tartozó függvény 

grafikonja alapján. 

 Függvénymodell készítése lineáris kapcsolatokhoz; a meredekség. 

 A tanulók tudják az elemi függvényeket ábrázolni koordináta-

rendszerben, és a legfontosabb függvénytulajdonságokat 

meghatározni, nemcsak a matematika, hanem a természettudományos 

tárgyak megértése, és különböző gyakorlati helyzetek leírásának 

érdekében is. 

Geometria 

 Térelemek ismerete; távolság és szög fogalma, mérése. 
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 Nevezetes ponthalmazok ismerete, szerkesztésük. 

 A tanult egybevágósági és hasonlósági transzformációk és ezek 

tulajdonságainak ismerete. 

 Egybevágó alakzatok, hasonló alakzatok; két egybevágó, illetve két 

hasonló alakzat több szempont szerinti összehasonlítása (pl. 

távolságok, szögek, kerület, terület, térfogat). 

 Szimmetria ismerete, használata. 

 Háromszögek tulajdonságainak ismerete (alaptulajdonságok, 

nevezetes vonalak, pontok, körök). 

 Derékszögű háromszögre visszavezethető (gyakorlati) számítások 

elvégzése Pitagorasz-tétellel és a hegyesszögek szögfüggvényeivel; 

magasságtétel és befogótétel ismerete. 

 Szimmetrikus négyszögek tulajdonságainak ismerete. 

 Vektor fogalmának ismerete; három új művelet ismerete: vektorok 

összeadása, kivonása, vektor szorzása valós számmal; vektor 

felbontása, vektorkoordináták meghatározása adott bázisrendszerben. 

 Kerület, terület, felszín és térfogat szemléletes fogalmának 

kialakulása, a jellemzők kiszámítása (képlet alapján); 

mértékegységek ismerete; valós síkbeli, illetve térbeli probléma 

geometriai modelljének megalkotása. 

 A geometriai ismeretek bővülésével, a megismert geometriai 

transzformációk rendszerezettebb tárgyalása után fejlődött a tanulók 

dinamikus geometriai szemlélete, diszkussziós képessége. 

 A háromszögekről tanult ismeretek bővülésével a tanulók képesek 

számítási feladatokat elvégezni, és ezeket gyakorlati problémák 

megoldásánál alkalmazni. 

 A szerkesztési feladatok során törekednek az igényes, pontos 

munkavégzésre. 

Valószínűség, statisztika 

 Adathalmaz rendezése megadott szempontok szerint, adat 

gyakoriságának és relatív gyakoriságának kiszámítása. 

 Táblázat olvasása és készítése; diagramok olvasása és készítése. 

 Adathalmaz móduszának, mediánjának, átlagának értelmezése, 

meghatározása. 

 Véletlen esemény, biztos esemény, lehetetlen esemény, véletlen 

kísérlet, esély/valószínűség fogalmak ismerete, használata. 

 Nagyszámú véletlen kísérlet kiértékelése, az előzetesen „jósolt” 

esélyek és a relatív gyakoriságok összevetése. 

 A valószínűség-számítási, statisztikai feladatok megoldása során a 

diákok rendszerező képessége fejlődött. A tanulók képesek 

adatsokaságot jellemezni, ábrákról adatsokaság jellemzőit leolvasni. 

Szisztematikus esetszámlálással meg tudják határozni egy adott 

esemény bekövetkezésének esélyét.  

 

 

13. évfolyam 

 

Tematikai 

egység 
A tanulók teljesítményének a mérése 

Órakere

t 
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N: 6 óra 

E: 4 óra  

Javaslat 

Lehet néhány szokványos órai írásbeli, vagy egyéni tanulói 

vállaláson alapuló kiselőadás, bemutató, akár egy kiscsoportos munka 

során egymás értékelésével összekötött önértékelési folyamat, esetleg 

hosszabb idő alatt kidolgozott (egy vagy több tanuló által készített) 

projektmunka minősítése is. Kiemelten kell törekedni a gyakori, 

azonnali, személyre szóló, szöveges fejlesztő értékelés megvalósítására. 

Az éves munka végső minősítése természetesen tartalmazza a tanuló 

összes órai teljesítményét is. Az érettségi előtt ajánlott a vizsgafeladatok 

formáját, tematikáját kipróbálni, hosszabb kidolgozási idejű komplex 

feladatsort is kiadni.  

 

 

Tematikai 

egység/Fejlesztési cél 
1. Gondolkodási és megismerési módszerek 

Órakere

t 

N: 22 

óra 

E: 9 óra 

Előzetes tudás 
Sorbarendezési, leszámlálási problémák megoldása. Gráffal 

kapcsolatos alapfogalmak. 

A tantárgyhoz 

(műveltségterülethez) 

kapcsolható fejlesztési 

feladatok 

Ismeretek rendszerezése, alkalmazása. Mintavétel céljának, 

értelmének megértése. Gráfokkal kapcsolatos ismeretek 

alkalmazása, bővítése, konkrét példák alapján gráfokkal kapcsolatos 

állítások megfogalmazása. A modellhasználati, modellalkotási 

képesség fejlesztése.  

Ismeretek/Fejlesztési követelmények 

Vegyes kombinatorikai feladatok, kiválasztási feladatok. A kombinatorika alkalmazása 

egyszerű geometriai feladatokban. Mintavétel visszatevés nélkül és visszatevéssel. 

Matematikatörténet: Erdős Pál. 

Modell alkotása valós problémához: kombinatorikai modell.  

Binomiális együtthatók. Jelek szerepe, alkotása, használata: célszerű jelölés 

megválasztásának jelentősége a matematikában.  

Gráfelméleti alapfogalmak, alkalmazásuk. Fokszám összeg és az élek száma közötti 

összefüggés. Matematikatörténet: Euler. 

Modell alkotása valós problémához: gráfmodell. Megfelelő, a problémát jól tükröző ábra 

készítése. 

Kulcsfogalmak

/ fogalmak 

Gráf. Mintavétel visszatevéssel, visszatevés nélkül.  

 

 

Tematikai 

egység/Fejlesztési cél 
2. Számtan, algebra 

Óraker

et 

N: 42 

óra 

E: 13 óra 

Előzetes tudás 
Hatvány fogalma egész kitevőre, hatványozás azonosságai. 

Egyenlet, egyenlőtlenség megoldása. Ekvivalens egyenlet fogalma.  

A tantárgyhoz 

(műveltségterülethez) 

Tájékozódás a világ mennyiségi viszonyaiban: valós problémák 

megoldása megfelelő modell választásával. A matematika 
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kapcsolható 

fejlesztési feladatok 

alkalmazása más tudományokban. Ismeretek rendszerezése, 

alkalmazása. A matematika épülésének elvei: létező fogalom 

újraértelmezése, kiterjesztése. A fogalmak kiterjesztése, 

követelményeinek megértése. Függvénytulajdonság alkalmazása 

egyenlet megoldásánál (pl. szigorú monotonitás).  

Ismeretek/Fejlesztési követelmények 

n-edik gyök. A négyzetgyök fogalmának általánosítása. 

A matematika belső fejlődésének felismerése, új fogalmak alkotása.  

Hatványozás pozitív alap és racionális kitevő esetén. 

Fogalmak módosítása újabb tapasztalatok, ismeretek alapján. A hatványfogalom célszerű 

kiterjesztése, permanenciaelv alkalmazása.  

Hatványozás azonosságainak alkalmazása. Példák az azonosságok érvényben maradására. 

A definíciók és a hatványozás azonosságainak közvetlen alkalmazásával megoldható 

exponenciális egyenletek.  

Modellek alkotása (algebrai modell): exponenciális egyenletre vezető valós problémák 

(például: befektetés, hitel, értékcsökkenés, népesség alakulása, radioaktivitás). 

A logaritmus értelmezése. Korábbi ismeretek: hatvány fogalma. 

Zsebszámológép használata, táblázat használata. Annak felismerése, hogy a technika 

fejlődésének alapja a matematikai tudás.  

A logaritmus azonosságai. A hatványozás és a logaritmus kapcsolatának felismerése. 

A definíciók és a logaritmus azonosságainak közvetlen alkalmazásával megoldható 

logaritmusos egyenletek. Modellek alkotása (algebrai modell): logaritmus alkalmazásával 

megoldható egyszerű exponenciális egyenletek; ilyen egyenletre vezető valós problémák 

(például: befektetés, hitel, értékcsökkenés, népesség alakulása, radioaktivitás). 

Kulcsfogalm

ak/fogalmak 

n-edik gyök. Racionális kitevőjű hatvány. Exponenciális növekedés, 

csökkenés. Logaritmus. 

 

 

Tematikai 

egység/Fejlesztési cél 
3. Összefüggések, függvények, sorozatok 

Óraker

et 

N: 18 

óra 

E: 8 óra 

Előzetes tudás 

Függvénytani alapfogalmak. Hatványozás azonosságai. 

Négyzetgyök. Függvény megadása, tulajdonságai. Hegyesszög 

szögfüggvényeinek értelmezése. 

A tantárgyhoz 

(műveltségterülethez) 

kapcsolható 

fejlesztési feladatok 

A folyamatok elemzése a függvényelemzés módszerével. 

Tájékozódás az időben: lineáris folyamat, exponenciális folyamat. A 

matematika és a valóság: matematikai modellek készítése, vizsgálata. 

Alkotás öntevékenyen, saját tervek szerint; alkotások adott 

feltételeknek megfelelően. Sorozat vizsgálata; rekurzió, képletek 

értelmezése. Ismerethordozók használata. 

Ismeretek/Fejlesztési követelmények 

Szögfüggvények kiterjesztése, trigonometrikus alapfüggvények (sin, cos, tg). 

A kiterjesztés szükségességének, alapgondolatának megértése. Időtől függő periodikus 

jelenségek kezelése. 

A trigonometrikus függvények transzformációi: cxf )( , )( cxf  ; )(xcf ; )(cxf . 

Tudatos megfigyelés a változó szempontok és feltételek szerint. 

Az exponenciális függvények. Permanencia-elv alkalmazása. 
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Exponenciális folyamatok a természetben és a társadalomban.  

Modellek alkotása (függvény modell): a lineáris és az exponenciális növekedés/csökkenés 

matematikai modelljének összevetése konkrét, valós problémákban (például: népesség, 

energiafelhasználás, járványok).  

A logaritmusfüggvények vizsgálata. Logaritmus alapfüggvények grafikonja, jellemzésük. 

A logaritmusfüggvény mint az exponenciális függvény inverze. Függvénynek és 

inverzének a grafikonja a koordináta-rendszerben. 

A számsorozat fogalma. A függvény értelmezési tartománya a pozitív egész számok 

halmaza. Matematikatörténet: Fibonacci. Sorozat megadása rekurzióval és képlettel. 

Számtani sorozat, az n. tag, az első n tag összege. Matematikatörténet: Gauss. A sorozat 

felismerése, a megfelelő képletek használata problémamegoldás során. 

Mértani sorozat, az n. tag, az első n tag összege. A sorozat felismerése, a megfelelő 

képletek használata problémamegoldás során. A számtani sorozat mint lineáris függvény és a 

mértani sorozat mint exponenciális függvény összehasonlítása. 

Kamatoskamat-számítás. Modellek alkotása: befektetés és hitel; különböző feltételekkel 

meghirdetett befektetések és hitelek vizsgálata; a hitel költségei, a törlesztés módjai. Korábbi 

ismeretek mozgósítása (pl. százalékszámítás). 

A szövegbe többszörösen beágyazott, közvetett módon megfogalmazott információk és 

kategóriák azonosítása. 

Kulcsfogalm

ak/ 

fogalmak 

Szinuszfüggvény, koszinuszfüggvény, tangensfüggvény. Exponenciális 

függvény, logaritmusfüggvény. Exponenciális folyamat. Számsorozat. 

Rekurzió. Számtani sorozat, mértani sorozat. 

 

 

Tematikai 

egység/Fejlesztési cél 
4. Geometria 

Óraker

et 

N: 22 

óra 

E: 10 óra 

Előzetes tudás 

Sokszögekkel, körrel kapcsolatos ismeretek. Ponthalmazok, 

nevezetes ponthalmazok ismerete. Háromszög nevezetes vonalai, 

pontjai, körei. Háromszögekre, speciális háromszögekre vonatkozó 

tételek. Egybevágóság, hasonlóság, szimmetria. Hegyesszögek 

szögfüggvényei. Ekvivalens egyenlet. Elsőfokú és másodfokú 

egyenlet, kétismeretlenes egyenletrendszer algebrai megoldása. 

Alapszerkesztések, egyszerű szerkesztési feladatok körrel, 

háromszöggel kapcsolatosan. Vektorok, vektorműveletek. Hasáb, 

henger, gúla, kúp, gömb felismerése. Felszín, térfogat szemléletes 

fogalma. Poliéder felszíne. Számológép (számítógép) használata. 

A tantárgyhoz 

(műveltségterülethez) 

kapcsolható fejlesztési 

feladatok 

Tájékozódás a térben. Tájékozódás a világ mennyiségi 

viszonyaiban: távolságok, szögek, terület, kerület, felszín és térfogat 

kiszámítása. A matematika két területének (geometria és algebra) 

összekapcsolása: koordináta-geometria. Emlékezés, korábbi 

ismeretek rendszerezése, alkalmazása. 

Ismeretek/Fejlesztési követelmények 

Szinusztétel, koszinusztétel. Általános eset, különleges eset viszonya (a derékszögű 

háromszög és a két tétel). 

Síkidomok kerületének és területének számítása. 

Pitagoraszi összefüggés egy szög szinusza és koszinusza között. Összefüggés a szög és a 

mellékszöge szinusza, illetve koszinusza között. A tangens kifejezése a szinusz és a koszinusz 
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hányadosaként. 

A trigonometrikus azonosságok megértése, használata. Függvénytáblázat alkalmazása 

feladatok megoldásában. 

Egyszerű trigonometrikus egyenletek. Trigonometrikus egyenletre vezető, háromszöggel 

kapcsolatos valós problémák. Azonosság alkalmazását igénylő egyszerű trigonometrikus 

egyenlet. 

Két vektor skaláris szorzata. A skaláris szorzat tulajdonságai. Két vektor 

merőlegességének szükséges és elégséges feltétele. A művelet újszerűségének felfedezése. A 

szükséges és az elégséges feltétel felismerése, megkülönböztetése. 

Helyvektor. Emlékezés: jelek, jelölések, megállapodások. 

Műveletek koordinátáikkal adott vektorokkal. Vektorok és rendezett számpárok közötti 

megfeleltetés. A vektor fogalmának bővítése (algebrai vektorfogalom). Sík és tér: a dimenzió 

szemléletes fogalmának fejlesztése. 

A helyvektor koordinátái. Szakasz felezőpontjának, harmadoló pontjának, a háromszög 

súlypontjának koordinátái.  

Képletek értelmezése, alkalmazása. 

Két pont távolsága, a szakasz hossza. Képletek értelmezése, alkalmazása. 

A kör egyenlete. Geometria és algebra összekapcsolása. 

Az egyenes különböző megadási módjai. Az irányvektor, a normálvektor, az iránytangens.  

Iránytangens és az egyenes meredeksége. 

A merőlegesség megfogalmazása skaláris szorzattal.  

Geometriai ismeretek felelevenítése, megfogalmazása algebrai alakban. 

Az egyenes egyenlete. Két egyenes párhuzamosságának, merőlegességének feltétele.  

Az egyenest jellemző adatok, a közöttük felfedezhető összefüggések értése, használata.  

Két egyenes metszéspontja. Kör és egyenes kölcsönös helyzete. 

Geometriai probléma megoldása algebrai eszközökkel. Ismeretek mozgósítása, 

alkalmazása (elsőfokú, illetve másodfokú kétismeretlenes egyenletrendszer megoldása). 

A kör adott pontjában húzott érintője. 

A geometriai fogalmak megjelenítése algebrai formában. 

A koordinátageometriai ismeretek alkalmazása egyszerű síkgeometriai feladatok 

megoldásában. 

Geometriai problémák megoldása algebrai eszközökkel. Geometriai problémák 

számítógépes megjelenítése. 

Mértani testek csoportosítása. Hengerszerű testek (hasábok és hengerek), kúpszerű testek 

(gúlák és kúpok), csonka testek (csonka gúla, csonka kúp). Gömb. 

A problémához illeszkedő vázlatos ábra alkotása; síkmetszet elképzelése, ábrázolása. 

Fogalomalkotás közös tulajdonság szerint (hengerszerű, kúpszerű testek, poliéderek). 

A tanult testek felszínének, térfogatának kiszámítása. Gyakorlati feladatok. 

A valós problémákhoz modell alkotása: geometriai modell. Ismeretek megfelelő 

csoportosítása. 

Kulcsfogal

mak/fogalmak 

Valós szám szinusza, koszinusza, tangense. Bázisrendszer, helyvektor. 

Skaláris szorzat. Ponthalmaz egyenlete; kétismeretlenes egyenletnek 

megfelelő ponthalmaz. Felszín, térfogat. 

 

 

Tematikai 

egység/Fejlesztési cél 
5. Valószínűség, statisztika 

Óraker

et 

N: 10 

óra 
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E: 4 óra 

Előzetes tudás 

A statisztika alapfogalmai. Adathalmaz statisztikai jellemzői, 

adathalmaz ábrázolása. Táblázatok kezelése. A véletlen esemény 

fogalma, a véletlen kísérlet fogalma. Gyakoriság, relatív gyakoriság. 

Esély és valószínűség hétköznapi fogalma. Kombinatorikai 

ismeretek. 

A tantárgyhoz 

(műveltségterülethez) 

kapcsolható 

fejlesztési feladatok 

Ismeretek rendszerezése, alkalmazása, bővítése. Műveletek 

értelmezése az események között. Matematikai elvonatkoztatás: a 

valószínűség matematikai fogalmának fejlesztése. Véletlen 

mintavétel módszerei jelentőségének megértése.  

Ismeretek/Fejlesztési követelmények 

Eseményekkel végzett műveletek. Példák események összegére, szorzatára, komplementer 

eseményre, egymást kizáró eseményekre. Elemi események. Események előállítása elemi 

események összegeként. Példák független és nem független eseményekre. 

A matematika különböző területei közötti kapcsolatok tudatosítása. Logikai műveletek, 

halmazműveletek és események közötti műveletek összekapcsolása. 

Véletlen esemény, valószínűség. A valószínűség matematikai definíciójának bemutatása 

példákon keresztül. A véletlen kísérletekből számított relatív gyakoriság és a valószínűség 

kapcsolata. 

A valószínűség klasszikus modellje. A modell és a valóság kapcsolata. 

Egyszerű valószínűség-számítási problémák. Tanult kombinatorikai módszerek 

alkalmazása. 

Statisztikai mintavétel. Valószínűségek visszatevéses mintavétel esetén. Visszatevés 

nélküli mintavétel. Modell alkotása (valószínűségi modell): a mintavételi eljárás lényege.  

Adathalmazok jellemzői: átlag, medián, módusz, terjedelem, szórás. Nagy adathalmazok 

jellemzése statisztikai mutatókkal. A statisztikai kimutatások és a valóság: az információk 

kritikus értelmezése. Közvélemény-kutatás, minőség-ellenőrzés, egyéb gyakorlati 

alkalmazások elemzése. 

Kulcsfogal

mak/fogalmak 

Valószínűség matematikai fogalma. Klasszikus valószínűség-számítási 

modell. Szórás. 

 

 

Tematikai 

egység/Fejlesztési cél 
Rendszerező összefoglalás 

Óraker

et 

N: 

48óra 

E: 36 óra 

Előzetes tudás A középiskolai matematika anyaga.  

A tantárgyhoz 

(műveltségterülethez) 

kapcsolható fejlesztési 

feladatok 

A matematika épülésének elvei: ismeretek rendszerezése, 

alkalmazása. Motiválás. Emlékezés. Önismeret, önértékelés, 

reflektálás, önszabályozás. Alkotás és kreativitás: alkotás 

öntevékenyen, saját tervek szerint; alkotások adott feltételeknek 

megfelelően; átstrukturálás. 

Hatékony, önálló tanulás kompetenciájának fejlesztése. 

Ismeretek/Fejlesztési követelmények 

Gondolkodási és megismerési módszerek 

Halmazok. Ponthalmazok és számhalmazok. Valós számok halmaza és részhalmazai. A 

problémának megfelelő szemléltetés kiválasztása (Venn-diagram, számegyenes, koordináta-

rendszer). 

Állítások logikai értéke. Logikai műveletek. Szövegértés. A szövegben található 
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információk összegyűjtése, rendszerezése. 

A halmazelméleti és a logikai ismeretek kapcsolata. Halmazok eszközjellegű használata. 

Definíció és tétel. A tétel bizonyítása. A tétel megfordítása. Emlékezés a tanult 

definíciókra és tételekre, alkalmazásuk önálló problémamegoldás során. 

Bizonyítási módszerek. Direkt és indirekt bizonyítás közötti különbség megértése. 

Néhány tipikusan hibás következtetés bemutatása, elemzése. 

Kombinatorika: leszámlálási feladatok. Egyszerű feladatok megoldása gráfokkal. 

Sorbarendezési és kiválasztási problémák felismerése. Gondolatmenet szemléltetése gráffal.  

Műveletek értelmezése és műveleti tulajdonságok. Absztrakt fogalom és annak konkrét 

megjelenései: valós számok halmazán értelmezett műveletek, halmazműveletek, logikai 

műveletek, műveletek vektorokkal, műveletek vektorral és valós számmal, műveletek 

eseményekkel. 

Számtan, algebra 

Gyakorlati számítások. Kerekítés, közelítő érték, becslés. Számológép használata, 

értelmes kerekítés. 

Egyenletek és egyenlőtlenségek. Megoldások az alaphalmaz, értelmezési tartomány, 

megoldáshalmaz megfelelő kezelésével.  

Algebrai azonosságok, hatványozás azonosságai, logaritmus azonosságai, 

trigonometrikus azonosságok. Az azonosságok szerepének ismerete, használatuk. 

Matematikai fogalmak fejlődésének bemutatása, pl. a hatvány, illetve a szögfüggvények 

példáján. 

Egyenletek és egyenlőtlenségek megoldása. Algebrai megoldás, grafikus megoldás. 

Ekvivalens egyenletek, ekvivalens átalakítások. A megoldások ellenőrzése. Adott 

egyenlethez illő megoldási módszer önálló kiválasztása. Az önellenőrzésre való képesség. 

Önfegyelem fejlesztése: sikertelen megoldási kísérlet után újjal való próbálkozás. 

Első- és másodfokú egyenlet és egyenlőtlenség. Négyzetgyökös egyenletek. Abszolút 

értéket tartalmazó egyenletek. Egyszerű exponenciális, logaritmikus és trigonometrikus 

egyenletek. Tanult egyenlettípusok és egyenlőtlenségtípusok önálló megoldása. 

Elsőfokú és egyszerű másodfokú kétismeretlenes egyenletrendszer megoldása. A tanult 

megoldási módszerek biztos alkalmazása. 

Egyenletekre, egyenlőtlenségekre vezető gyakorlati életből vett és szöveges feladatok. 

Matematikai modell (egyenlet, egyenlőtlenség) megalkotása, vizsgálatok a modellben, 

ellenőrzés. 

Összefüggések, függvények, sorozatok 

A függvény megadása. A függvények tulajdonságai. Értelmezési tartomány, értékkészlet, 

zérushely, szélsőérték, monotonitás, periodicitás, paritás fogalmak alkalmazása konkrét 

feladatokban. Az alapfüggvények ábrázolása és tulajdonságai.  

A tanult alapfüggvények ismerete. 

Függvénytranszformációk: cxf )( , )( cxf  ; )(xcf ; )(cxf . Eltolás, nyújtás és 

összenyomás a tengelyre merőlegesen. Kapcsolat a matematika két területe között: függvény-

transzformációk és geometriai transzformációk. 

Függvényvizsgálat a tanult szempontok szerint. 

Függvények használata valós folyamatok elemzésében. Függvény alkalmazása 

matematikai modell készítésében. 

Geometria 

Geometriai alapfogalmak, ponthalmazok. 

Térelemek kölcsönös helyzete, távolsága, szöge. Távolságok és szögek kiszámítása. 

Valós problémában a megfelelő geometriai fogalom felismerése, alkalmazása.  

Geometriai transzformációk. Távolságok és szögek vizsgálata a transzformációknál. 
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Egybevágóság, hasonlóság. Szimmetriák. Szerepük felfedezése művészetekben, 

játékokban, gyakorlati jelenségekben. 

Háromszögekre vonatkozó tételek és alkalmazásuk. A háromszög nevezetes vonalai, 

pontjai és körei. Összefüggések a háromszög oldalai és szögei között. A derékszögű 

háromszög oldalai, az oldalai és a szögei közötti összefüggések. A problémának megfelelő 

összefüggések felismerése, alkalmazása. 

Négyszögekre vonatkozó tételek és alkalmazásuk. Négyszögek csoportosítása különböző 

szempontok szerint. Szimmetrikus négyszögek tulajdonságai. 

Körre vonatkozó tételek és alkalmazásuk. Számítási feladatok. 

Vektorok, vektorok koordinátái. Bázisrendszer. 

Vektorok alkalmazásai. 

Egyenes egyenlete. Kör egyenlete. Két alakzat közös pontja. Geometria és algebra 

összekapcsolása. 

Valószínűség-számítás, statisztika 

Diagramok. Statisztikai mutatók: módusz, medián, átlag, szórás. Adathalmazok 

jellemzése önállóan választott mutatók segítségével. A reprezentatív minta jelentőségének 

megértése. 

Gyakoriság, relatív gyakoriság. Véletlen esemény valószínűsége. A valószínűség 

kiszámítása a klasszikus modell alapján. A véletlen törvényszerűségei. A valószínűség és a 

statisztika törvényei érvényesülésének felfedezése a termelésben, a pénzügyi folyamatokban, 

a társadalmi folyamatokban.  

Kulcsfogal

mak/fogalmak 

Következtetés. Definíció. Tétel. Bizonyítás. Halmaz, alaphalmaz, 

igazsághalmaz, megoldáshalmaz. Függvény/transzformáció. Értelmezési 

tartomány. Művelet, műveleti tulajdonság. Egyenlet, azonosság, 

egyenletrendszer, egyenlőtlenség. Ekvivalencia. Ellenőrzés. Véletlen, 

valószínűség. Adat, statisztikai mutató. Térelem, mennyiségi jellemző 

(távolság, szög, kerület, terület, felszín, térfogat). Matematikai modell.  
 

 

Tematikai 

egység 
Szabadon felhasználható órakeret 

Órakere

t 

N: 18 

óra 

E: 9 óra 

Javaslat 

Az érettségi évében az érettségire való felkészülés a fő cél. 

Javasolható akár egy „próbaérettségi” jellegű munka, amikor egy már 

lefolyt érettségi feladatsorát önállóan (szigorú érettségi formák 

közepette) oldják meg, majd ennek kiértékelése, a hivatalos helyes 

megoldások közös elemzése (saját megoldásuk kijavítása) után ezt 

megismétlik. Így ez a munka megfelelhet egy fontos tanulói „felmérő” 

dolgozatnak is. Lehetséges a szabad időkeretet olyan tananyag 

elmélyítésére használni, amire az adott csoportban külön igény 

jelentkezett, vagy hiányosságok kerültek felszínre. 

A fejlesztés 

várt eredményei a 

két évfolyamos 

középiskolai  

ciklus végén 

Gondolkodási és megismerési módszerek 

 A kombinatorikai problémához illő módszer önálló megválasztása. 

 A gráfok eszközjellegű használata problémamegoldásában. 

 Bizonyított és nem bizonyított állítás közötti különbség megértése. 

 Feltétel és következmény biztos felismerése a következtetésben. 

 A szövegben található információk önálló kiválasztása, értékelése, 

rendezése, problémamegoldás céljából.  
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 A szöveghez illő matematikai modell elkészítése. 

 A tanulók a rendszerezett összeszámlálás, a tanult ismeretek 

segítségével tudjanak kombinatorikai problémákat jól megoldani.  

 A gráfok ne csak matematikai fogalomként szerepeljenek 

tudásukban, alkalmazzák ismereteiket a feladatmegoldásban is. 

Számtan, algebra 

 A kiterjesztett gyök- és hatványfogalom ismerete. 

 A logaritmus fogalmának ismerete. 

 A gyök, a hatvány és a logaritmus azonosságainak alkalmazása 

konkrét esetekben probléma megoldása céljából. 

 Egyszerű exponenciális és logaritmusos egyenletek felírása szöveg 

alapján, az egyenletek megoldása, önálló ellenőrzése. 

 A mindennapok gyakorlatában szereplő feladatok megoldása a valós 

számkörben tanult új műveletek felhasználásával. 

 Számológép értelmes használata a feladatmegoldásokban. 

Összefüggések, függvények, sorozatok 

 Trigonometrikus függvények értelmezése, alkalmazása. 

 Függvénytranszformációk végrehajtása. 

 Exponenciális függvény és logaritmusfüggvény ismerete. 

 Exponenciális folyamatok matematikai modelljének megértése. 

 A számtani és a mértani sorozat összefüggéseinek ismerete, 

gyakorlati alkalmazások. 

 Az új függvények ismerete és jellemzése kapcsán a tanulóknak 

legyen átfogó képük a függvénytulajdonságokról, azok 

felhasználhatóságáról. 

Geometria 

 Jártasság a háromszögek segítségével megoldható problémák önálló 

kezelésében. 

 A tanult tételek pontos ismerete, alkalmazásuk 

feladatmegoldásokban. 

 A valós problémákhoz geometriai modell alkotása.  

 Hosszúság, szög, kerület, terület, felszín és térfogat kiszámítása. 

 Két vektor skaláris szorzatának ismerete, alkalmazása. 

 Vektorok a koordináta-rendszerben, helyvektor, vektorkoordináták 

ismerete, alkalmazása. 

 A geometriai és algebrai ismeretek közötti összekapcsolódás 

elemeinek ismerete: távolság, szög számítása a koordináta-

rendszerben, kör és egyenes egyenlete, geometriai feladatok algebrai 

megoldása. 

Valószínűség, statisztika 

 Statisztikai mutatók használata adathalmaz elemzésében. 

 A valószínűség matematikai fogalma. 

 A valószínűség klasszikus kiszámítási módja. 

 Mintavétel és valószínűség. 

 A mindennapok gyakorlatában előforduló valószínűségi 

problémákat tudják értelmezni, kezelni.  

 Megfelelő kritikával fogadják a statisztikai vizsgálatok eredményeit, 

lássák a vizsgálatok korlátait, érvényességi körét. 
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Összességében 

 A matematikai tanulmányok végére a matematikai tudás 

segítségével önállóan tudjanak megoldani matematikai problémákat. 

 Kombinatív gondolkodásuk fejlődésének eredményeként legyenek 

képesek többféle módon megoldani matematikai feladatokat.  

 Fejlődjön a bizonyítási, diszkussziós igényük olyan szintre, hogy az 

érettségi után a döntési helyzetekben tudjanak reálisan dönteni. 

 Feladatmegoldásokban rendszeresen használják a számológépet, 

elektronikus eszközöket. 

 Tudjanak a síkban, térben tájékozódni, az ilyen témájú feladatok 

megoldásához célszerű ábrákat készíteni. 

 A feladatmegoldások során helyesen használják a tanult matematikai 

szakkifejezéseket, jelöléseket. 

 A tanulók váljanak képessé a pontos, kitartó, fegyelmezett munkára, 

törekedjenek az önellenőrzésre, legyenek képesek várható 

eredmények becslésére. 

 A helyes érvelésre szoktatással fejlődjön a tanulók kommunikációs 

készsége. 

 A középfokú matematikatanulás lezárásakor rendelkezzenek a 

matematika alapvető kultúrtörténeti ismereteivel, ismerjék a 

legnagyobb matematikusok felfedezéseit, legyen rálátásuk a magyar 

matematikusok eredményeire. 
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Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek 

Célok és feladatok 

A középiskolai történelemtanítás céljai és feladatai az általános iskolában kialakított 

képességekre, ismeretekre épülnek. 

A történelmi tanulmányoknak jelentős szerepük van a személyiségfejlesztésben. A 

történelmi források, események értelmezése olyan kompetenciák kialakulását teszik lehetővé, 

amelyek által az egyén mint társas lény és állampolgár megtalálhatja helyét a társadalomban. A 

múltból a jelenbe vezető kérdések megismerése segít a jelenkor politikai, gazdasági, társadalmi 

jelenségeinek megértésében. A történelem és a hozzá kapcsolódó műveltségterületek az e célok 

eléréséhez szükséges tartalmat közvetítik. 

A történelmi oktatás meghatározó célja, hogy a hallgatók tudása ne szűköljön le pusztán 

a tények ismeretére, hanem problémaérzékenységgel, a tudás bővítésének igényével, az önálló 

tanulási, tájékozódási módszerek ismeretével is együtt járjon. Csak így alakulhat ki az iskolai 

tanulmányokon túlmutató pozitív viszony a társadalomtudományokhoz. A történelem eseményei 

és a személyiségek tettei, a művelődéstörténet megismertetése közben mód nyílik az egyes 

korokban érvényre jutó értékrendek vizsgálatára, az erkölcsi kategóriák változásának, 

érvényesülésének vagy kiüresedésének bemutatására. A történelem megismerésében növekvő 

szerepet kell kapnia a média modern eszközeinek. 

Fejlesztési követelmények 

A középiskolai történelemtanítás a forráskezelés készségeinek fejlesztésében túllép az 

általános iskolai szinten. A középiskolai tanulmányok végére a hallgatóknak ismerniük kell a 

különböző források kezelésének, elemzésének szabályait, a tudományos anyaggyűjtés 

alapelemeit. Feltétlen elérendő az alapvető tájékozódás készsége könyvtárakban, 

kézikönyvekben, lexikonokban, atlaszokban, ismeretterjesztő folyóiratokban. 

A történelmi-társadalmi jelenségek ok-okozati viszonyai mindig összetettek. A 

hallgatóknak okok és következmények bonyolult hálójában kell értelmezniük és bemutatniuk az 

egyének és csoportok indítékait, választási lehetőségeit és kényszereit is. Mindennek feltétele az 

adott történelmi-társadalmi helyzet lényeges és lényegtelen jelenségeinek elhatárolása. A 

történelemtanítás reális képet alakítson ki a hallgatókban az egyének és csoportok szerepéről az 

események alakulásában. 

 

Fontos a történelmi térben való tájékozódás képességeinek továbbfejlesztése is, a 

történelmi térképek olvasása, az egyszerűbb térképvázlat önálló megrajzolása. A legfontosabb 

történelmi helyeket el kell helyezniük vaktérképen is. Képessé kell válniuk a történelmi és 

földrajzi térképek összekapcsolására, a történelem eseményeinek és a természeti feltételek 

viszonyának érzékeltetésére. Mindezek gyakorlása során alkalmat kell teremteni az ökológiai 

szemléletmód kialakítására is a történelmi jelenségek értelmezésében. 

 

Történelem, 

társadalmi és 

állampolgári 

ismeretek 

12. 

Nappali 

tagozat 
(36 hét) 

13. 

Nappali 

tagozat 
(31 hét) 

12. 

Esti 

tagozat 

(36 hét) 

13. 

Esti 

tagozat 

(31 hét) 

heti óraszám  4 5 3 3 

éves óraszám 

(ebből a 

tematikai 

egységekhez 

144 

(130) 

155 

(140) 

108 

(98) 

93 

(84) 
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kötött) 

szabad 

órakeret 
14 15 10 9 

 

A témaköröket tartalmazó táblázatokban a két tanéves ciklus teljes óraszáma szerepel. 

 

 

12. évfolyam 

 

Tematikai 

egység 
A tanulók teljesítményének a mérése 

Órake

ret 

N: 1 

óra 

E: 1 

óra  

Javaslat A tanulók előzetes tudásának azonosítása 

 

 

Tematikai 

egység 
Az őskor és az ókor története 

Órake

ret 

N: 18 

óra 

E: 16 

óra 

Előzetes tudás 
A tanulók általános iskolai (vagy egyéb iskolákban szerzett) 

tudásának az azonosítása 

A tantárgyhoz 

(műveltségterületh

ez) kapcsolható 

fejlesztési 

feladatok a 

tanévben 

Ismeretszerzési és feldolgozási képességek 

A forrásokban és feldolgozásokban található információk gyűjtése. 

Azonos eseményről, jelenségről készült különböző forrásrészletek 

összehasonlítása. Különböző típusú források elemzése, ellentétes 

felfogású forrásrészletek összehasonlítása, értelmezése, feldolgozása. 

A forrásokban fellelhető leegyszerűsítő vélemények kritikus 

értelmezése tanári rávezetéssel. A filmek, filmhíradók értelmezése. A 

média forrásértékének, jellegének felismerése, elemzése. Nemzetközi 

szerződések, szövetségi megállapodások, nemzetközi szervezetek 

alapokmányainak elemzése. A történelem tárgyi emlékeinek 

felismerése, értelmezése élőszóban vagy írásban. Eltérő álláspontok 

felismerése megadott történelmi források és tudományos feldolgozások 

szövegében; az eltérések okainak vizsgálata. A változás történeti 

jellegének értelmezése meghatározott korszakban. A történelem 

jelentős személyiségei életútjának bemutatása. Kiemelkedő történelmi 

személyiségek döntéseinek értékelése. A változás felismerése a 

történelemben: konkrét történelmi példák elemzése, okok, 

összefüggések keresése. 

Történelmi folyamatok, korszakok felismerése, s az európai régiók 

(Nyugat-Európa, Közép-Európa, Kelet-Európa) megkülönböztetése. 

Történelmi esemény, intézmény, szervezet megismerése források 

alapján. A különböző fejlődési régiók megkülönböztetése, 

összehasonlítása. Tájékozódás kézikönyvekben, az ismeretterjesztő 

folyóiratokban és az internet valamely magyar nyelvű 
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keresőprogramjában. Tematikus bibliográfiák készítése az iskolai és 

közkönyvtárak felhasználásával. Ábra készítése a tankönyv, a 

munkafüzet, szakirodalom felhasználásával, az összefüggések és az 

adatok kapcsolatának bemutatásával.  

Kifejezőképességek 

A történelem meghatározó jelentőségű történelmi személyiségei 

szerepének értékelése. A korszakokra vonatkozó történelmi 

szakkifejezések helyes használata. A történelmi fogalmak magyarázata. 

Érvelési technikák ismerete és alkalmazása szóban és írásban. Egy téma 

bemutatása többféle módszer és eszköz (élőszó, térkép, kép, filmrészlet, 

tárgyak stb.) ötvözésével. Egy-egy előre megadott kérdés kapcsán saját 

vélemény megfogalmazása, kifejtése. Egyes témák nyomon követése a 

sajtóban és a tömegkommunikáció egyéb területein (pl. az EU-

csatlakozás). Előadás készítése (meghatározott terjedelemben) történeti 

témákról segédeszközök felhasználásával. Hosszabb adatsorok, 

grafikonok, ábrák alapján történelmi változások felismerése és 

bemutatása. Szemléletes diagramok és grafikonok készítése gazdasági, 

társadalmi, demográfiai folyamatokról. Táblázatkészítés demográfiai, 

gazdasági- és társadalomtörténeti adatok bemutatásához. Jártasság a 

feladatlapok kitöltésében; tájékozottság javítási elveiben és 

módszereiben. Jegyzetek készítése előre megadott szakirodalmi 

részletek alapján, kiselőadások készítése. 

Tájékozódás az időben és térben 

Fontosabb folyamatok vagy jelenségek időrendjének összeállítása. 

Időrendi táblázat készítése. Az időben való jártasság bemutatása 

élőbeszédben, írásban és a térképen. A térben és időben játszódó 

események közötti kapcsolat felismerése. Időrendi táblázatok és 

térképek összehasonlítása, rajzok és térképek készítése. Az egyetemes 

és a magyar kronológiák használata. Történelmi jelenségek természeti 

feltételeinek megállapítása a szaktanár útmutatása alapján. Történelmi 

helyek azonosítása mai térképeken.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

─ Az emberré válás folyamata. 

─ A folyamvölgyi kultúrák (Mezopotámia, Egyiptom, India, Kína). 

─ Az ókori Kelet kulturális öröksége, a zsidó nép vallási és történeti hagyományai. A 

görög kor kezdetei, a spártai állam. 

─ A demokrácia kialakulása Athénban, a demokrácia fogalma. 

─ A görög–perzsa háborúk. Athén és Spárta párharca. 

─ Nagy Sándor birodalma. 

─ A görög hitvilág, művészet, tudomány és mindennapok. 

─ Róma városállamból birodalommá válik. 

─ Az egyeduralom kialakulása. Társadalom, államszervezet, hadsereg. 

─ Róma és a provinciák. A köztársaság virágkora és válsága. A császárkor. 

─ A római hitvilág, művészet, tudomány és a jog. 

─ A mindennapi élet. A kereszténység kialakulása és elterjedése. 

─ A köztársaság virágkora és válsága. A császárkor. 

─ A népvándorlás, az antik civilizáció felbomlása.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Kronológia:  

A homo sapiens megjelenése, Kr. e. 3000 körül, Kr. e. XVIII. 

század, Kr. e. X. század, Kr. e. 525  
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Kr. e. XIII. század, Kr. e. 621, Kr. e. 594, Kr. e. 508, Kr. e. 490, Kr. 

e. 480, Kr. e. 776, Kr. e. 431–404, Kr. e. 336–323 

Kr. e. 753, Kr. e. 510, Kr. e. 367, Kr. e. 287, Kr. e. 264–241, Kr. e. 

218–201, Kr. e. 168, Kr. e. 48, Kr. e. 31, 212, 313, 395, 476. 

 

Személyek: 

Kheopsz, Hammurapi, II. Ramszesz, Dávid, Salamon, Szolón, 

Peiszisztratosz, Kleiszthenész, Miltiadész, Leonidasz, Themisztoklész, 

Periklész, Pheidiász, Hérodotosz, Thuküdidész, Szókratész, Platón, 

Arisztotelész, Nagy Sándor, Hannibal, Ciceró, Pompeius, Caesar, 

Antonius, Augustus, Názáreti Jézus, Pál, Constantinus, Attila, Marius, 

Sulla, Spartacus, Hadrianus, Diocletianus. 

 

Fogalmak:  

Homo sapiens, vaskor, despotizmus, politeizmus, monoteizmus, 

zsidó vallás, Biblia, Ószövetség (héber Biblia), Újszövetség, állam, 

hieroglifa, buddhizmus, brahmanizmus, polisz, arisztokrácia, arkhón, 

démosz, türannisz, ekklészia, esküdtbíróság, demokrácia, sztratégosz, 

cserépszavazás, filozófia, hellenizmus, patrícius, plebejus, cliens, 

consul, provincia, senatori rend, lovagrend, triumvirátus, principatus, 

limes, legio, colonus, dominatus, zsinagóga, apostol, egyház, püspök, 

zsinat, senatus, dictator, néptribunus, censor. 

 

Topográfia:  

Rudabánya, Vértesszőlős, Mezopotámia, Egyiptom, Fönícia, 

Palesztina, Sumer, Asszíria, Perzsia, India, Kína, Babilon, Izrael, 

Jeruzsálem, Athén, Spárta, Olümpia, Marathón, Thermopülai-szoros, 

Szalamisz, Peloponnészosz, Makedónia, Alexandria, Róma, Karthágó, 

Cannae, Hispania, Gallia, Dacia, Pannónia, Jeruzsálem, 

Konstantinápoly, Aquincum, Sopianae, Savaria. 

 

 

Tematikai 

egység 
A középkor századai 

Órake

ret 

N: 25 

óra 

E: 15 

óra 

Előzetes tudás 
A tanulók általános iskolai (vagy egyéb iskolákban szerzett) 

tudásának az azonosítása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

─ A nyugati és keleti kereszténység eltérő fejlődése. 

─ A Bizánci Birodalom fejlődése. Az iszlám és az arab világ. 

─ A Frank Birodalom kialakulása, a gazdaság és társadalom átalakulása. 

─ Az államalapítások kora Közép- és Kelet-Európában.  

─ A középkori egyház és az uralkodói hatalom Európában (az invesztitúra-harcok). 

─ A középkor társadalma. 

─ A középkori városok.  

─ A lovagkor. 

─ A keresztes háborúk (a hadjáratok pusztításai, Európa kultúrájára gyakorolt hatásuk). 



Reményhír Szakközépiskola, Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola 

OM:201689 

Pedagógiai Program, 2017 

 

482 

─ A szabad költözésű jobbágyság és a vándormozgalmak. 

─ A gazdaság fejlődése. 

─ A középkor művelődése. Mindennapok a középkorban.  

─ A rendi monarchiák. 

─ Császárság és pápaság küzdelme. 

─ Az eretnekmozgalmak. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Évszámok:  

622, 732, 800, 843, 962, 1054. 1066, 1095, 1122, 1215, 1302, 1278. 

 

Személyek:  

Nagy Károly, Szent Benedek, Justinianus, Cirill és Metód, I. (Nagy) 

Ottó, Mohamed, Klodvig, Martell Károly, Kis Pippin, Karolingok, VII. 

Gergely, IV. Henrik, Habsburg Rudolf, Szent Ferenc, Szent Domonkos, 

Aquinói Szent Tamás. 

 

Topográfia:  

Poitiers, Aachen, Konstantinápoly, Egyházi (Pápai) Állam, Kijev, 

Mekka, Bagdad, Szentföld, Genova, Velence, Flandria, Champagne, 

Párizs, Oxford, Cambridge, Hanza-városok, a levantei kereskedelem 

útvonala. 

 

Fogalmak:  

gróf-grófság-őrgrófság, ortodox egyház, római katolikus egyház, 

pápa, szerzetes, kolostor, bencés rend, hűbérbirtok, jobbágy, robot, 

allódium, iszlám, Korán, kalifa,királyi udvar, kamara, kancellária, 

kiközösítés, zarándok, ereklye, keresztes hadjáratok, inkvizíció, 

eretnekség, vallási intolerancia, antijudeizmus, kolduló rendek, városi 

önkormányzat, nyomásos hospes, céh, skolasztika, egyetem, lovagi 

kultúra, romantika, gótika, huszitizmus. 

 

 

Tematikai 

egység 
A magyar nép története az Árpád-ház kihalásáig 

Órake

ret 

N: 20 

óra 

E: 15 

óra 

Előzetes tudás 
A tanulók általános iskolai (vagy egyéb iskolákban szerzett) 

tudásának az azonosítása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

─ A magyar nép őstörténete és vándorlása. 

─ A honfoglalástól az államalapításig. 

─ Géza fejedelem és István király életműve. 

─ Az új rend megszilárdítása – Szent László és Könyves Kálmán. 

─ Az Aranybulla és a tatárjárás. 

─ Gazdasági és társadalmi változások a XIII. században (nem magyar népelemek a 

középkori Magyarországon). 

─ Az Árpád-kori kultúra.  

─ Mindennapi élet a középkori Magyarországon. 
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Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Évszámok:  

896, 955, 973, 997–1000–1038, 1077–95, 1095–1116, 1172–1196, 

1205–1235, 1222 1235–70, 1241–42, 1301. 

 

Személyek:  

Álmos, Árpád, I. István király, Géza fejedelem, Koppány, Imre 

herceg, Szent Gellért püspök, I. András, I. László, Könyves Kálmán, 

III. Béla, Anonymus, II. András, IV. Béla, Kézai Simon. 

 

Topográfia:  

őshaza, Levédia, Etelköz, Esztergom, Pannonhalma, Fehérvár, 

Pozsony, Horvátország, Erdély, Dalmácia, Szerémség, Muhi, Buda. 

 

Fogalmak:  

Nomadizmus, kettős fejedelemség, nemzetség törzs, székely, 

kalandozások, szeniorátus, vármegye, ispán, tized. Várnépek, 

várjobbágyok, bán, vajda, nádor, Szent Korona, regálé, serviens, 

bandérium, báró, nemes, Aranybulla, familiaritás, székelyek, szászok, 

kunok. 

 

 

Tematikai 

egység 

Kora újkor és a polgári átalakulás kora  

1490–1848/49 

Órake

ret 

N: 30 

óra 

E: 25 

óra 

Előzetes tudás 
A korábbi iskolai tanulmányok során szerzett ismeretek 

felelevenítése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

─ A nagy földrajzi felfedezések és következményei. A modern világgazdasági rendszer 

kialakulásának kezdetei. 

─ A modern állam kialakulása. 

─ A parlamentáris monarchia kialakulása Angliában. Az angol forradalom és polgárháború. 

─ Reformáció és katolikus megújulás. A barokk. 

─ A tudományos világkép átalakulása. Az európai és Európán kívüli kultúrák találkozása, a 

gyarmatosítás. 

─ Az atlanti hatalmak felemelkedése. 

─ A felvilágosodás. A felvilágosult abszolutizmus jellegzetességei. 

─ Az észak-amerikai gyarmatok függetlenségi háborúja. Az USA létrejötte. 

─ A polgári forradalom irányzatai Franciaországban. A napóleoni háborúk Európája.  

─ Az ipari forradalom és társadalmi hatásai (életkörülmények, környezet). 

─ XIX. század eszméi. 

─ Az 1848-as forradalmak. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Kronológia:  

1492, 1517, 1588, 1618–48, 1640–49, 1689, 1701–1714, 1740–48, 

1756–63, 1776, 1783, 1789, 1791, 1794 1804–15, 1848. 

 

Személyek:  

Kolumbusz, Magellán, Vasco da Gama, V. Károly, Luther, Kálvin, 
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Kopernikusz, Galilei, I. Erzsébet, II. Fülöp, Cromwell, Richelieu, XIV. 

Lajos, Colbert, Nagy Péter, Nagy Frigyes, Nagy Katalin, Voltaire, 

Montesquieu, Rousseau, Diderot, Washington, Jefferson, XVI. Lajos, 

Danton, Robespierre, Metternich, Napóleon, Nelson, Kutuzov, James 

Watt, Stephenson, Marx.  

 

Fogalmak:  

Gyarmatosítás, konkvisztádor, ültetvény, világkereskedelem, 

abszolutizmus, reformáció, protestáns, evangélikus, református, 

unitárius, ellenreformáció, jezsuiták, manufaktúra, anglikán, 

monopólium, puritán, merkantilizmus, Enciklopédia, jogállam, ráció, a 

hatalmi ágak megosztása, társadalmi szerződés, felvilágosodott 

abszolutizmus, nacionalizmus, liberalizmus, szocializmus, 

konzervativizmus, alkotmány, „harmadik rend”, girondiak,  

jakobinusok, polgári szabadságjogok, vallási egyenjogúság, 

ökumenikus gondolat, parlamenti rendszer (jobboldal, baloldal), 

emigráció, reakció, terror, kapitalizmus, tőkés, proletár, civil 

társadalom.  

 

Topográfia:  

Genf, Németalföld, Antwerpen, London, Versailles, portugál és 

spanyol gyarmatok, Poroszország, Lengyelország, angol és francia 

gyarmatok Észak Amerikában, Valmy, Vendée, Austerlitz, Trafalgar, 

Borogyino, Waterloo. 

 

 

Tematikai 

egység 
Magyarország története (1301–1849) 

Órake

ret 

N: 35 

óra 

E: 25 

óra 

Előzetes tudás 
A korábbi iskolai tanulmányok során szerzett ismeretek 

felelevenítése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

─ Az Anjouk Magyarországa. 

─ Luxemburgi Zsigmond. 

─ A Hunyadiak. 

─ A Jagellók kora. A Dózsa-féle parasztháború. A mohácsi csata. 

─ A török hódoltság. A Habsburgok és a magyar rendek. 

─ Az Erdélyi Fejedelemség. Függetlenségi harcok és országegyesítő kísérletek: Bocskai 

István, Bethlen Gábor és Zrínyi Miklós. 

─ A reformáció és a katolikus megújulás Magyarországon. 

─ Gazdasági, társadalmi és kulturális változások a XVII. században. 

─ A török kiűzése. 

─ A Rákóczi-szabadságharc.  

─ Demográfiai változások, az etnikai arányok átalakulása. 

─ Gazdaság és társadalom a XVIII. század Magyarországán. 

─ A felvilágosult abszolutizmus és a rendek. A magyar királyság a Habsburg Birodalomban. 

─ Művelődés, egyházak, iskolák. 



Reményhír Szakközépiskola, Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola 

OM:201689 

Pedagógiai Program, 2017 

 

485 

─ Új elemek a gazdaságban. Az átalakuló társadalom.  

─ A francia forradalom és a napóleoni háborúk hatása Magyarországra. 

─ A reformmozgalom kibontakozása, a polgárosodás, nemzetiségi kérdés. 

─ A reformkori művelődés, kultúra. 

─ Polgári forradalom Magyarországon 1848. március–április. 

─ A forradalom belső és külső feltételei, problémái. 

─ A nemzeti önvédelem megszervezése és a tavaszi hadjárat. 

─ A szabadságharc befejező szakasza és veresége. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Kronológia:  

1514, 1526, 1541, 1552, 1566, 1591–1606, 1664, 1686, 1699, 1703–

11, 1722–23, 1740–80, 1767, 1777, 1780–1790, 1795, 1825, 1830, 

1832–36, 1844, 1847. 

1848. III. 15., IV. 11., IX. 29., 1849. IV. 6., IV. l4., V. 21., VIII. 13., 

X. 6.  

 

Személyek:  

Dózsa György, II. Lajos, Szapolyai János, II. Szulejmán, Fráter 

György, Zrínyi Miklós, Báthory István, Károli Gáspár, Bocskai István, 

Bethlen Gábor, Pázmány Péter, Zrínyi Miklós (a költő és hadvezér), I. 

Lipót, Savoyai Jenő, II. Rákóczi Ferenc, III. Károly, Mária Terézia, II. 

József, Kaunitz Martinovics, Hajnóczy, Kazinczy, Kölcsey, Deák, 

Eötvös, Kossuth, Batthyányi Lajos, Széchenyi István, Wesselényi, I. 

Ferenc, Jókai, Petőfi, Görgey, Klapka, Bem, Damjanich, Jelačić, 

Windischgraetz, Haynau. 

 

Fogalmak: 

örökös jobbágyság, hajdú, hódoltság, kuruc, labanc, rendi 

konföderáció, trónfosztás, Helytartótanács, betelepítés, etnikum, kettős 

vámrendszer, vallási türelem, állandó hadsereg, mágnás, kötelező 

állami oktatás, úrbéri rendezés, pátens, nyelvrendelet, „kalapos király”, 

Pragmatica Sanctio, osztrák örökösödési háború, hétéves háború, 

„fordított Canossa-járás”, jobbágyrendelet, magyar jakobinusok, 

reform, polgári átalakulás, cenzúra, államnyelv, örökváltság, 

közteherviselés, érdekegyesítés, védővám , márciusi ifjak, nemzetőrség, 

népképviseleti országgyűlés, felelős kormány, jobbágyfelszabadítás, 

választójog, függetlenség, nemzetiségi törvény, emancipáció. 

 

Topográfia: 

Mohács, Eger, Szigetvár, Sárospatak, Győr, Várad, Nagyszombat, 

Szentgotthárd, Zenta, Határőrvidék, Bánát, Pest-Buda, Fiume, Vaskapu, 

Pákozd, Kápolna, Isaszeg, Komárom, Segesvár, Arad. 

 

 

Tematikai 

egység 
Szabadon felhasználható órakeret 

Órake

ret 

N: 14 

óra 

E: 10 

óra 

Javaslat a. Múzeumlátogatás. 
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b. A régészek munkája (ásatások látogatása). 

c. Projektfeladat. 

 

 

Tematikai 

egység 
A tanulók teljesítményének a mérése 

Órake

ret 

N: 1 

óra 

E: 1 

óra 

 

 

A fejlesztés 

várt eredményei 

az évfolyam 

végén 

A hallgatók legyenek képesek egyszerűbb tárgymásolatokat, íratlan 

forrásokról készült fényképeket, vázlatrajzokat (pl. régészeti lelőhelyről) 

forrásként értelmezni; rövid (kb. 10-15 sornyi) ókori forrásrészleteket 

feldolgozni. Tudjanak anyagot gyűjteni a könyvtárban tanári és 

könyvtárosi segítséggel megadott témákhoz. Legyenek képesek egyszerű 

elbeszélő források elemzésére tanári irányítással. Legyenek képesek rövid 

beszámolók előadására. Tudják alkalmazni a történetiségben a keresztény 

időszámítást. Tudjanak történelmi eseményeket, folyamatokat leolvasni a 

középiskolában használatos történelmi atlasz megfelelő lapjáról. 

A hallgatók ismerjék fel a tananyagban szereplő fontosabb ókori, 

középkori és újkori tárgyi emlékeket, legyenek képesek azokat értelmezni 

élőszóban vagy írásban. Legyenek képesek a források és a tankönyvi 

szöveg egybevetésére, az eltérések okainak feltárására. Tudjanak néhány 

címből álló bibliográfiákat készíteni a könyvtárak felhasználásával 

kiselőadások, vitaindítók számára, tanári útmutatás alapján. Képesek 

legyenek történelmi folyamatokat, korszakokat felismerni, 

megkülönböztetni. Tudjanak felépített feleletet vagy előadást tartani 

történelmi témákról (lecke, fejezetrész, leckéken átívelő folyamatok, 

összehasonlítások stb.). Tudjanak ábrákat, térképeket és egyéb, már tanult 

ismerethordozókat értelmezni élőszóban, rövid felkészülés után. Legyenek 

képesek az egyetemes és a magyar történelem nagy korszakainak és 

fontosabb eseményeinek szinkronban látására. Használják a tankönyvek, 

munkafüzetek kronológiáit.  

 

 

13. évfolyam 

 

Tematikai 

egység 
A tanulók teljesítményének a mérése 

Órake

ret 

N: 1 

óra 

E: 1 

óra 

Javaslat Az előző évben szerzett ismeretek felelevenítése. 

 

 

Tematikai 

egység 

A nemzetállamok és az imperializmus kora,  

a dualizmus Magyarországa. 

Órake

ret 
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Az I. világháború és következményei N: 36 

óra 

E: 22 

óra 

Előzetes tudás 
A korábbi iskolai tanulmányok során szerzett ismeretek 

felelevenítése. 

A tantárgyhoz 

(műveltségterületh

ez) kapcsolható 

éves fejlesztési 

feladatok 

Ismeretszerzési és feldolgozási képességek 

A forrásokban és feldolgozásokban található információk gyűjtése. 

Azonos eseményről, jelenségről készült különböző forrásrészletek 

összehasonlítása. Különböző típusú források elemzése, ellentétes 

felfogású forrásrészletek összehasonlítása, értelmezése, feldolgozása. 

A forrásokban fellelhető leegyszerűsítő vélemények kritikus 

értelmezése tanári rávezetéssel. A filmek, filmhíradók értelmezése. A 

média forrásértékének, jellegének felismerése, elemzése. A történelem 

tárgyi emlékeinek felismerése, értelmezése élőszóban vagy írásban. 

Eltérő álláspontok felismerése megadott történelmi források és 

tudományos feldolgozások szövegében; az eltérések okainak vizsgálata. 

A változás történeti jellegének értelmezése meghatározott korszakban. 

A történelem jelentős személyiségei életútjának bemutatása. 

Kiemelkedő történelmi személyiségek döntéseinek értékelése. A 

változás felismerése a történelemben: konkrét történelmi példák 

elemzése, okok, összefüggések keresése. 

Történelmi folyamatok, korszakok felismerése, s az európai régiók 

(Nyugat-Európa, Közép-Európa, Kelet-Európa) megkülönböztetése. 

Történelmi esemény, intézmény, szervezet megismerése források 

alapján. A különböző fejlődési régiók megkülönböztetése, 

összehasonlítása. Tájékozódás kézikönyvekben, az ismeretterjesztő 

folyóiratokban és az internet valamely magyar nyelvű 

keresőprogramjában. 

Kifejezőképességek 

A történelem meghatározó jelentőségű történelmi személyiségeinek 

szerepének értékelése. A korszakokra vonatkozó történelmi 

szakkifejezések helyes használata. A történelmi fogalmak magyarázata. 

Érvelési technikák ismerete és alkalmazása szóban és írásban. Egy téma 

bemutatása többféle módszer és eszköz (élőszó, térkép, kép, filmrészlet, 

tárgyak stb.) ötvözésével. Egy-egy előre megadott kérdés kapcsán saját 

vélemény megfogalmazása, kifejtése. Egyes témák nyomon követése a 

sajtóban és a tömegkommunikáció egyéb területein (pl. az EU-

csatlakozás). Hosszabb adatsorok, grafikonok, ábrák alapján történelmi 

változások felismerése és bemutatása. Szemléletes diagramok és 

grafikonok készítése gazdasági, társadalmi, demográfiai folyamatokról. 

Táblázatkészítés demográfiai, gazdasági- és társadalomtörténeti adatok 

bemutatásához. Jártasság a feladatlapok kitöltésében; tájékozottság 

javítási elveiben és módszereiben. Jegyzetek készítése előre megadott 

szakirodalmi részletek alapján, kiselőadások készítése. Kivonat 

készítése rövidebb (4-5 oldal) tudományos-ismeretterjesztő 

szövegrészletről, feleletterv készítése megadott témáról. A történelem 

tárgyi emlékeinek felismerése, azok bemutatása élőszóban. 

Tájékozódás az időben 

Fontosabb folyamatok vagy jelenségek időrendjének összeállítása. 
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Időrendi táblázat készítése. Az időben való jártasság bemutatása 

élőbeszédben, írásban és a térképen. A térben és időben játszódó 

események közötti kapcsolat felismerése. Időrendi táblázatok és 

térképek összehasonlítása, rajzok és térképek készítése. Az egyetemes 

és a magyar kronológiák használata. 

Tájékozódás a térben 

Történelmi jelenségek természeti feltételeinek megállapítása a 

szaktanár útmutatása alapján. Történelmi helyek azonosítása mai 

térképeken.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

─ Gazdasági és társadalmi változások, a második ipari forradalom. 

─ Az egységes Olaszország és Németország kialakulása. 

─ Polgárháború az Amerikai Egyesült Államokban. 

─ A „keleti kérdés” és a Balkán. 

─ Az orosz reformkísérletek. 

─ Gyarmatosítás: a brit gyarmatbirodalom. 

─ Hatalmi viszonyok, katonai-politikai szövetségek a századfordulón. 

A munkásság politikai erővé szerveződése. 

─ A megtorlás, a Bach-rendszer. 

─ A kiegyezés. 

─ Gazdasági és társadalmi fejlődés a dualizmus korában. 

─ Társadalmi csoportok életformái, népesség, nemzetiség. 

A városiasodás. A tudományos és művészeti élet fejlődése. 

─ A kiegyezés rendszerének belső ellentmondásai. 

─ Az első világháború kirobbanása, jellege, története. 

─ Az oroszországi politikai változások, bolsevik hatalomátvétel, a bolsevik ideológia és 

propaganda, a Szovjetunió létrejötte. 

─ A Párizs környéki békék, a versailles-i békerendszer fontosabb pontjai. 

─ A gazdaság és a társadalom új jelenségei (pl. a női emancipáció, motorizáció). 

─ Magyarország részvétele az első világháborúban. 

─ Az őszirózsás forradalom. Kísérlet a kommunista diktatúra megteremtésére: a 

Tanácsköztársaság. 

─ A trianoni béke, hatása a gazdaságra, társadalomra, az etnikai viszonyokra. 

─ A határon túli magyarság sorsa. 

─ A Horthy-rendszer kialakulása és konszolidációja. A Horthy-rendszer társadalma és a 

revíziós külpolitika. 

─ A művelődési viszonyok. Az életmód változásai. 

Kulcsfogal

mak/fogalmak 

Évszámok:  

1853–56, 1861, 1861–65, 1866, 1870, 1871, 1882, 1904, 1905, 1907. 

1849. október 6., 1867, 1868, 1875–90, 1896, 1914–18, 1917, 1919, 

1922, 1925. 

1914. július 2., 1918. október 31., 1918. november 3., 1919. március 

21., 1920. március 1., június 4., 1921–31, 1927. 

 

Személyek:  

III. Napóleon, I. Miklós, Cavour, Garibaldi, Bismarck, Viktória 

királynő, II. Vilmos, Lenin, Lincoln,  

Ferenc József, Haynau, Bach, Deák Ferenc, Löw Emánuel, Andrássy 

Gyula, Tisza Kálmán, Baross Gábor, Tisza István, Jászi Oszkár, Herzl 

Tivadar, Ferenc Ferdinánd, Sztálin, Trockij, Wilson, Clemenceau, Lloyd 
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George, Stresemann, Mussolini, 

gróf Károlyi Mihály, Kun Béla, Horthy Miklós, gróf Teleki Pál, gróf 

Bethlen István, Klebelsberg Kunó, Nagyatádi Szabó István, Peyer Károly.  

 

Topográfia:  

Krím-félsziget, Piemont, Német Császárság, Szuezi-csatorna, Panama-

csatorna, Elzász-Lotaringia, Románia, Szerbia, Bulgária, Bosznia-

Hercegovina, Budapest, Osztrák–Magyar Monarchia, Szarajevó, Marne, 

Somme, Szentpétervár, Szerb-Horvát-Szlovén Királyság, Doberdó, Isonzó, 

trianoni Magyarország, Piave, Csehszlovákia, Lengyelország, balti államok, 

Curzon-vonal. 

 

Fogalmak:  

Internacionálé, keresztényszocializmus, szociáldemokrácia, centrum, 

periféria, részvénytársaság, monopólium, középosztály, politikai 

antiszemitizmus, dualizmus, villámháború – állóháború, ultimátum, 

egyházellenesség, vallásellenesség, központi hatalmak, pacifizmus, szovjet, 

fasizmus, korporatív állam, egypártrendszer, kommunizmus, 

kollektivizálás, GULAG, kisantant, kisebbségvédelem, őszirózsás 

forradalom, etnikai és történeti elv, proletárdiktatúra, Tanácsköztársaság, 

vörös- és fehérterror, numerus clausus, antiszemitizmus, irredentizmus, 

revízió, társadalombiztosítás, konszolidáció. 

 

 

Tematikai 

egység 

A világ a nagy gazdasági válságtól a második 

világháború végéig. Magyarország a két világháború 

között (1929–1945) 

Órake

ret 

N: 30 

óra 

E: 15 

óra 

Előzetes tudás 
A korábbi iskolai tanulmányok során szerzett ismeretek 

felelevenítése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

─ Az olasz fasizmus ideológiája és a fasiszta párt hatalomra jutása. 

─ Az 1929-33-as világgazdasági válság. Válságkezelés az USA-ban. 

─ A nemzeti szocializmus ideológiája, a náci párt hatalomra jutása és a náci diktatúra 

jellemzői. 

─ A sztálini diktatúra a 30-as években. 

─ A második világháború fő eseményei, fordulópontjai. A szövetségesek győzelme.  

─ A megosztott Európa. 

─ Gazdasági válság és jobbratolódás a magyar belpolitikában.  

─ Magyarország háborús részvétele a II. világháborúban. A Kállay-kormány politikája. 

─ A német megszállás. A holokauszt Magyarországon.  

─ A sikertelen kiugrás. A nyilas hatalomátvétel. 

─ Magyarország szovjet felszabadítása és megszállása. 

Kulcsfogalm

ak/fogalmak 

Évszámok: 

1929, 1933, 1936, 1938, 1939. szeptember 1., 1941. június 22., 1944. 

június 6., 1945. május 8., augusztus 6., szeptember 2. 1938. november 2., 

1939. március 15., 1940. augusztus 30., 1941. június 26., 1943. január, 

1944. március 19., 1944. október 15., 1944. december 21., 1945. április. 
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Személyek: 

Keynes, Roosevelt, Hitler, Göring, Churchill, Rommel, Montgomery, 

Zsukov, Eisenhower, De Gaulle, Bajcsy-Zsilinszky Endre, Gömbös Gyula, 

Bárdossy László, Kállay Miklós, Szálasi Ferenc, Dálnoki Miklós Béla.  

 

Topográfia: 

Brit Nemzetközösség, Szlovákia, Leningrád, Pearl Harbor, Midway, 

Sztálingrád, Auschwitz, Hirosima, El-Alamein, Kurszk, Normandia, 

Felvidék, Újvidék, Kárpátalja, Voronyezs, Don-kanyar.  

 

Fogalmak: 

tőzsde, túltermelési válság, New Deal, tervgazdálkodás, totális 

diktatúra, nemzetiszocializmus, politikai antiszemitizmus, Berlin-Róma 

tengely, Anschluss, kirekesztés, zsidóüldözés, koncentrációs tábor, 

népirtás, holokauszt, soá, porrajmos, genocídium, partizán, totális háború, 

antifasiszta koalíció. 

Népi-falukutató mozgalom, nyilasmozgalom, zsidótörvények, 

fegyveres semlegesség, hadigazdaság, „hintapolitika”, „kiugrás”, gettó, 

deportálás, munkaszolgálat, hadifogság. 

 

 

Tematikai 

egység 

A jelenkor és Magyarország a második világháború 

után (1945–napjainkig) 

Órake

ret 

N: 50 

óra 

E: 30 

óra 

Előzetes tudás 
A korábbi iskolai tanulmányok során szerzett ismeretek 

felelevenítése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

─ Hidegháborús szembenállás és időszakos enyhülés politikája a második világháború után. 

─ A kommunista rendszerek kialakulása és bukása. 

─ Az Európán kívüli világ (Kína, India, Japán). 

─ Az európai integráció története, az EU alapelvei, fontosabb intézményei, azok működése. 

─ Az emberiség az ezredfordulón: a globális világ és problémái. 

─ Magyarország újjáépítése a II. világháború után, a demokratikus közélet kiépítésének 

kísérlete. 

─ A párizsi békeszerződés. 

─ A kommunista diktatúra kiépítése. 

─ A forradalomhoz vezető út. Az 1956-os forradalom és szabadságharc. 

─ A Kádár-rendszer kiépülése: megtorlás és diktatúra. 

─ Az életmód átalakulása. Demográfiai változások. Társadalmi változások hatásai, a roma 

népesség problémái. 

─ Az ellenzéki mozgalmak kialakulása és erősödése. A rendszerváltozás. 

─ A határokon túli magyarság helyzete. 

─ A magyarországi nemzetiségek és vallási csoportok. 

Kulcsfogalm

ak/fogalmak 

Évszámok:  

1947, 1948, 1949, 1955, 1956, 1957, 1961, 1968, 1975, 1991,  

1946, 1947. február 10., 1948, 1949, 1953, 1956. október 23., 
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november 4., 1963, 1968, 1989. október 23., 1990, 1991.  

 

Személyek: 

Nehru, Gandhi, Csang Kaj-sek, Mao Ce-tung, Ho Si Minh, Truman, 

Adenauer, Hruscsov, Nasszer, Kennedy, XXIII. János, Willy Brandt, 

Walesa, Reagan, Gorbacsov, Mindszenty József, Nagy Ferenc, Rákosi 

Mátyás, Kádár János, Nagy Imre, Antall József, Göncz Árpád. 

 

Fogalmak:  

Vasfüggöny, hidegháború, fegyverkezési verseny, Truman-elv, 

Marshall-segély, szociális piacgazdaság, európai integráció, NATO, Varsói 

Szerződés, római szerződések, Holdraszállás, Ideiglenes Nemzetgyűlés, 

SZEB, Háborús bűnös, népbíróság, jóvátétel, kollektív büntetés elve, 

kitelepítés, lakosságcsere, beszolgáltatás, ÁVH, pártállam, földosztás, 

ötvenes évek, internálás, munkástanács, ellenzéki mozgalmak, Petőfi Kör, 

reformszocializmus, második gazdaság, harmadik világ, Brezsnyev-

doktrina, globális világ, enyhülési politika, anti-cionizmus. 

 

Topográfia: 

NDK, NSZK, Kelet-Berlin, Nyugat-Berlin, Kuba, Szuezi-csatorna, az 

új európai államok (Szlovénia, Horvátország, Szerbia, Montenegro, 

Bosznia-Hercegovina, Lettország, Litvánia, Észtország, Fehéroroszország, 

Ukrajna, Moldova, Szlovákia, Csehország). 

 

 

Tematikai egység Társadalomismeret 

Órake

ret 

N: 22 

óra 

E: 15 

óra 

Célok 

Alakuljon ki a tanulóban a reális önismeret és önértékelés, a 

másik ember személyiségének tisztelete és megértése. Legyen képes 

életvitele tudatos alakítására. Alakuljon ki világos kép a tanulókban 

az általuk betöltött státusok szerepkészleteiről. Mélyüljön el a 

tanulók politikai és jogi szocializációja. Ismerkedjenek meg a 

társadalmi és gazdasági élet alapvető tényeivel, jelenségeivel, 

fogalmaival. Alakuljanak ki a tanulókban azok a képességek, 

amelyek a társadalom és gazdaság megértéséhez nélkülözhetetlenek. 

Fejlődjön a tanulók társadalmi tér- és időszemlélete. Ismerjék meg a 

társadalom működési mechanizmusait. Törekedjen a tanuló az 

előítéletes magatartás következetes elutasítására. Ismerje meg és 

tudja elemezni a különféle tudományok (történelem, szociológia, 

jogelmélet, alkotmánytan, politológia, filozófia, közgazdaságtan stb.) 

anyagára támaszkodva a társadalom viszonyait, fogalmait, 

törvényszerűségeit. Ismerje fel a társadalmi problémákat, 

feszültségeket, és a lehetséges kezelési módokról legyenek fogalmai. 

Ismerje meg az alapvető állampolgári jogokat, és az állampolgárság 

kritériumait. Fejlődjenek ki a tanulókban olyan képességek és 

attitűdök, melynek birtokában képesek lesznek állampolgári jogaik 
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gyakorlására. Erősödjön nemzeti tudata, fejlődjön a humánus, 

értékeket védő magatartásuk. Ismerjék meg a tanulók a demokratikus 

politikai intézményrendszert. Ismerjék fel a nemzetközi 

munkamegosztás szerepét és fontosságát. Legyenek tisztában korunk 

globális kérdéseivel, az emberiség közös történelmi felelősségével. 

Ismerjék az európai integrációs folyamatok lényeges elemeit. 

Ismerjék meg azokat a kapcsolódási pontokat, melyek 

Magyarországot Európával összekötik. 

A tanuló lássa árnyaltan az embereket; elemezze önmaga és 

mások döntéseit; ismerje fel, hogy milyen viszonyok fűzik őt 

környezetéhez, és kiért, miben és mennyiben felelős; fedezze fel a 

rokoni és baráti kapcsolatok értékeit; család- és gyermekbarát 

gondolkodása és attitűdjei alakuljanak ki; ismerje fel, hogy mit tehet 

a közjó és az emberi jogok védelmében; becsülje az emberi életet és 

a természeti értékeket. 

Ismerje az emberi együttélés alapelveit; sajátítsa el a tudatos 

belátáson alapuló kritikát; mélyüljön el jogérzéke, társadalmi 

felelősségtudata; ismerje az etika alapfogalmait; tudjon érvelni az 

ember kilétéről, a jó és rossz mibenlétéről, az erényekről folytatott 

vitákban; fogalmazza meg saját maga és környezete számára a helyes 

cselekedet alapelveit. 

A tantárgyhoz 

(műveltségterülethez) 

kapcsolható 

fejlesztési feladatok 

A tantárgy tanításának kezdetekor belépési követelmény nincsen, 

amennyiben a tanulócsoport korábbi ismereteinek szintje lehetővé 

teszi, egyes modulok átléphetők, sorrendjük felcserélhető. A 

tanulócsoport korábbi ismereteinek szintje és szélessége szabja meg 

a szintrehozási feladatokat. Javasoljuk, hogy a pedagógus használja 

ki a csoport korábbi ismereteiből fakadó előnyöket, és azok 

segítségével zárkóztassa fel az előzetes ismeretekkel nem 

rendelkezőket. 

A tanuló: tudja rendszerezni, elemezni az információt, tudjon 

következtetéseket levonni; legyen képes érvelni álláspontja mellett és 

megérteni mások álláspontját; legyen képes szemelvények önálló 

feldolgozására szóban és írásban; legyen képes megfontolt, 

tárgyilagos véleményalkotásra, esetleg véleményváltoztatásra is; 

tudjon beszámolni saját tapasztalatairól vagy tömegkommunikációs 

eszközökből szerzett ismereteiről, és legyen képes értékelni azokat; 

ismerje a társadalmi, állampolgári és gazdasági ismeretekhez 

kapcsolódó általános és konkrét fogalmakat; legyen tisztában a 

demokratikus gondolkodási és magatartási mintákkal. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

A mai magyar társadalom 

Társadalmi csoportok – társadalmi mobilitás. 

A társadalom rétegződése és térbeli szerkezete. 

Gazdagság és szegénység. 

Nemzeti és etnikai kisebbségek. 

Szocializáció és társadalmi devianciák  

(öngyilkosság, bűnözés, alkoholizmus, vandalizmus, idegengyűlölet, kábítószer). 

A szocializáció fogalma, tartalma és színterei. 

Problémák a szocializáció folyamatában. 

Az iskola világa  
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A műveltség társadalmi szerepe. 

Közoktatás – szakoktatás – felsőoktatás.  

A művelődés iskolán kívüli formái és színterei. 

Az iskolán kívüli művelődésben, képzésben részt vevők érdekérvényesítési lehetőségei. 

A politika világa  

A politika fogalma. 

Diktatúra és demokrácia. 

Az érdekérvényesítés különféle módjai. 

Tömegkommunikáció és politika. 

Rendszerváltás Magyarországon. 

A hazai pártok általános jellemzői. 

Érdekképviseleti szervezetek és nyomásgyakorló csoportok. 

A közvélemény-kutatás. 

Kulcsfogalmak

/ fogalmak 

Társadalmi mobilizáció, szocializáció, társadalmi rétegződés, 

kirekesztés, fajgyűlölet, politika, pártok, pártrendszerek, média, 

tömegkommunikáció. 

 

 

Tematikai 

egység 
Szabadon felhasználható órakeret 

Órake

ret 

N: 15 

óra 

E: 9 

óra 

Javaslat 

a. Múzeumlátogatás. 

b. A régészek munkája (ásatások látogatása). 

c. Projektfeladat. 

 

 

Tematikai 

egység 
A tanulók teljesítményének a mérése 

Órake

ret 

N: 1 

óra 

E: 1 

óra 

Javaslat 
1. A tanulók éves teljesítményének értékelése (portfólió). 

2. Hagyományos írásbeli/szóbeli vizsgafeladatok. 

 

 

A fejlesztés 

várt eredményei 

az évfolyam 

végén 

A tanulók legyenek képesek a források és a tankönyvi szöveg 

egybevetésére. Tudjanak bibliográfiákat készíteni az iskolai és 

közkönyvtárak felhasználásával kiselőadások, vitaindítók céljára. 

Tudjanak felépített feleletet adni a tanult témákról. Tudjanak ábrákat, 

térképeket és egyéb ismert és új ismerethordozókat értelmezni élőszóban, 

rövid felkészülés után. Tudjanak méréseket készíteni a térképen önállóan, 

vagy szaktanári segítséggel (lakosságszám, népsűrűség, gazdasági 

fejlettség). Tudják a térképen ábrázolt jelenségeket beépíteni szóbeli és 

írásbeli feladatok megoldásába. 

Felkészülés az érettségi követelményeinek a teljesítésére. 
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Természetismeret 

 

A természetismeret műveltségterület tartalma szerint a természeti folyamatokkal kapcsolatos 

ismeretanyagot (azaz az Ember és természet műveltségterületet, illetve a Földünk – 

környezetünk természetföldrajzi részét) tárgyalja, és az ehhez kapcsolódó készségeket, 

képességeket fejleszti. 

A természettudományos műveltség az egyén és a társadalom számára is meghatározó 

jelentőségű. A természetismeret esetében elengedhetetlen a természet működési alapelveinek, az 

alapvető tudományos fogalmaknak, módszereknek és technológiai folyamatoknak az ismerete, 

de érteni kell az emberi tevékenységeknek a természetre gyakorolt hatásait is. Így jut el a tanuló 

a természeti folyamatok megismeréséhez, valamint az alkalmazások és a technológiák 

előnyeinek, korlátainak és kockázatainak megértéséhez. 

Az egészség tudatos megőrzése, a természeti, a technikai és az épített környezet felelős és 

fenntartható alakítása a természettudományos kutatások és azok eredményeinek ismerete nélkül 

elképzelhetetlen. A globális problémák megoldásának fontos feltétele az állampolgárok 

természettudományos műveltségen, az ok-okozati összefüggések felismerésén alapuló, kritikus 

és konstruktív magatartása. Az egyén tudása társadalmi szinten szorosan összefügg a gazdasági 

versenyképességgel és a szűkebb-tágabb autonóm közösségek fennmaradásával. 

 

A kerettantervben szereplő anyag az érdeklődés felkeltésére és fenntartására szolgál, nem 

tűzi ki célul egyik természettudományos tárgy érettségi vizsgájára való felkészítést sem, de 

hozzájárul azokhoz, amennyiben a tanuló a későbbiekben mégis ezt választaná. Középpontjában 

az ember egészségét és szűkebb-tágabb közösségeinek fennmaradását lehetővé tevő gyakorlati 

és elméleti ismeretek állnak. Szemléletmódja komplex, tehát a fizikai, kémiai, földrajzi és 

biológiai ismereteket kölcsönhatásaikban vizsgálja, tárgyalja. 

 

Témakörök  

 

I. Egészség és betegség – belső világunk 

A hormonok világa 

Idegrendszer 

Az immunrendszer 

Testi és lelki betegségek. Gyógyszerek és 

gyógymódok 

II. Környezet és egészség – külső hatások 

Élelmiszerek 

Víz 

Levegő 

Talaj 

Sugárzás 

III. Fenntarthatóság 

A növekedés határai 

A természetvédelem eszközei 

Energiaforrások 

Hulladék 

Autonómia 
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Természetisme

ret 

12. 

Nappali 

tagozat 
(36 

hét) 

13. 

Nappali 

tagozat 

(31 hét) 

12. 

Esti 

tagoza

t 

(36 

hét) 

13. 

Esti 

tagoza

t 

(31 

hét) 

heti óraszám 2 - 1 - 

éves óraszám 

(ebből a 

tematikai 

egységekhez 

kötött) 

72 

(64) 
- 

36 

(32) 
- 

szabad órakeret 8 - 4 - 

 

A kerettanterv az éves óraszám 90%-át fedi le. Az óraszámokat az alábbi táblázat 

tartalmazza: 

 

 

Tematikai 

egység/Fejlesztési 

cél 

I. Egészség és betegség 

Órake

ret 

N: 20 

óra 

E: 10 

óra 

Előzetes tudás Az emberi szervezetben zajló fő kémiai átalakulások.  

A komplex 

műveltség-

területhez 

kapcsolható 

fejlesztési feladatok 

Az emberi szervezet egységét fenntartó rendszerek működéseinek, 

kölcsönhatásainak megismerése. A testi és lelki egészség alapjainak 

tudatosítása, az egészséges életmód iránti igény erősítése. A védekező 

szervezet működéseinek bemutatása.  

Ismeretek Fejlesztési követelmények  

Általános célok:  

Az önazonosságot (homeosztázist) fenntartó 

és az azt fenyegető főbb hatások az emberi 

szervezet szintjén és a társas kapcsolatokban. A 

szabályozás és a vezérlés néhány formája az 

emberi szervezetben. Az idegi- hormonális és 

immunrendszer összefüggései. Betegségtípusok 

és gyógymódok ismerete. 

 

A hormonok világa 

A hormonok szabályozó szerepe az inzulin 

példáján. 

A vércukorszint jelentőségének értelmezése. 

A cukorbetegséghez vezető okok feltárása 

és a kezelés módja. 

A rövid távú stresszt kiváltó tényezők és az 

adrenalin hatása. 

A stresszhelyzetre adható válaszok 

 

A homeosztázist fenntartó 

mechanizmusok felismerése. A 

visszacsatolás jelenségének bemutatása, 

élő és technikai visszacsatolásos 

rendszerek összevetése. 

 

 

 

 

 

A szabályozó szerep bemutatása és 

elemzése konkrét példán. 

A cukorbetegség tüneteinek 

felismerése.  

Kontrollált és hosszú távú stresszt 

okozó hatások felismerése, a tünetek 

megkülönböztetése. 
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(megküzdési stratégiák). 

 

Vegetatív reflexek 

A feltétlen reflex fogalma. 

A szervezetünket védő vegetatív reflexek: 

légzés, nyelés, köhögés, pupilla, szemhéjzárás. 

 

Az immunrendszer 

A betegségekkel szembeni védettség 

kialakulása (természetes és mesterséges, 

passzív és aktív immunitás). 

A saját és idegen megkülönböztetésének 

módja és következményei (pl. vérátömlesztés, 

magzati immun-összeférhetetlenség). 

 

Testi és lelki betegségek. Gyógyszerek és 

gyógymódok. 

Az egészség fogalma. 

A betegségek fő okai (fertőzések, 

hiánybetegségek, mérgezések, öröklött 

hiányosságok, függőségek, pszichoszomatikus 

okok, szabályozási zavarok, rizikófaktorok). 

A megelőzés, a szűrés, a tüneti kezelés és 

oksági kezelés. 

Az immunrendszerre ható testi és lelki 

tényezők. 

 

 

 

 

 

Térdreflex kiváltása, magyarázata. 

Pupillareflex kiváltása, magyarázata. 

Általánosságban valamely életjelenség 

biológiai funkciójának megfogalmazása. 

 

Védőoltásokkal kapcsolatos érvek 

megfogalmazása.  

A higiéné szerepének értelmezése. 

 

 

 

 

 

 

Betegségek megkülönböztetése 

eredetük szerint. 

Az egészséges életvitelre vonatkozó 

szabályok megfogalmazása. 

Függőségek kialakulásának 

értelmezése.  

 

Kulcsfogalmak 

Homeosztázis, hormon, szabályozás, reflex, immunitás, antigén, 

ellenanyag, védettség, stressz, rizikófaktor, adrenalin, inzulin, 

pszichoszomatikus betegség. 

 

 

Tematikai 

egység/Fejlesztési 

cél 

II. Környezet és egészség – külső hatások 

Órake

ret 

N: 20 

óra 

E: 10 

óra 

Előzetes tudás A levegő, a víz szennyezésének fő forrásai. 

A komplex 

műveltség-

területhez 

kapcsolható 

fejlesztési 

feladatok 

Egészség és fizikai-kémai tényezők kapcsolata. Geoszférák 

rendszerszemléletű vizsgálata. 

Ismeretek Fejlesztési követelmények  

Élelmiszerek 

A tartósítás oka és módjai (hőkezelés, 

fagyasztás, sózás, tartósítószerek). 

Adalékanyagok szerepe, kockázatok. 

Vegyszeres növényvédelem, 

 

Adalékanyagok, tartósítószerek 

szerepének felismerése és azonosítása (E-

számok alapján).  

A túlsúly kockázatainak felismerése, 
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szermaradványok, élelmiszerbiztonság.  

Hiánybetegségek, túltápláltság.  

 

Víz 

A víz kémhatása, keménysége, ionjai.  

A vízszennyezés fő forrásai. Biológiai 

víztisztítás. 

Az ivóvízkészletek forrásai, védelmük. 

 

Levegő 

A levegő összetétele. A szén-dioxid, kén-

dioxid, ózon, halogenidek jelentősége. Az 

üvegházhatás oka, fokozódásának lehetséges 

következményei. Szmog, szmogriadó. Por, 

allergének. Légúti betegségek, járványok.  

 

Talaj 

Kialakulása, szerepe, típusai. Az erózió 

okai, következményei, megelőzése. 

Tápanyagutánpótlás: trágyázás, komposztálás, 

vetésforgó. 

 

Sugárzás 

A látható fény mint elektromágneses 

sugárzás. 

Hullámhossz, frekvencia és energia 

összefüggése. Ultraibolya, röntgen és 

infrahullámok felhasználása, előnyös és 

veszélyes hatásai. 

A radioaktív sugárzás keletkezése, típusai, 

biológiai hatásai. 

magyarázata. 

 

 

 

Az ivóvízforrások típusainak ismerete, 

védelmük lehetőségeinek magyarázata. 

A vízlágyítás módjainak ismerete. 

 

A levegőbe jutó egészségkárosító anyagok 

ismerete, adatok, grafikonok értelmezése.  

Üvegházhatást bemutató ábrák 

értelmezése. A szmog keletkezésének 

magyarázata, teendők ismerete 

szmogveszélyben. A légszennyezés 

elhárításának ismerete helyi szinten (pl. a 

szén-monoxid keletkezése, a műanyagok 

égetésének veszélyei). 

 

A talaj szerkezetét és erózióját bemutató 

ábrák értelmezése. 

A tápanyag-utánpótlás háztáji módjainak 

ismerete, a hulladékgazdálkodással való 

összefüggésének értelmezése. 

 

A sugárzástípusok megkülönböztetése 

fizikai jellemzőik ismeretében. 

Radioaktivitás jellemzőinek és biológiai 

hatásainak kapcsolatba hozása. 

Gyakorlati óvintézkedések ismerete a 

túlzott UV-sugárzás kivédésére.  

Kulcsfogalmak 

Kockázat, kémhatás, vízkeménység, talajvíz, rétegvíz, ózon, szén-

dioxid, szmog, üvegházhatás, talaj, erózió, komposzt, humusz, 

hullámhossz, frekvencia, energia, elektromágneses sugárzás, 

radioaktivitás (alfa-, béta- és gamma-sugárzás), mutáció, rákkeltő hatás. 

 

 

Tematikai 

egység/Fejlesztési 

cél 

III. Fenntarthatóság 

Órake

ret 

N: 24 

óra 

E: 12 

óra 

Előzetes tudás Az élőlények szaporodása, a környezetet terhelő hatások.  

A komplex 

műveltség-

területhez 

kapcsolható 

fejlesztési 

feladatok 

A csoportokat fenntartó rendszerek működéseinek, 

kölcsönhatásainak megismerése. Tapasztalat szerzése technológiai, 

társadalmi és ökológiai rendszerek elemzésében. Az egyéni vélemények 

megfogalmazása során az érvelés, bizonyítás igényének erősítése. 

Evolúciós, környezet- és természetvédelmi szempontok 

összekapcsolása, az ember természeti folyamatokban játszott 
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szerepének kritikus vizsgálata. 

A fogyasztási szokásokkal kapcsolatos ésszerű és felelős szemlélet 

erősítésével törekvés a tudatos állampolgárrá nevelésre. 

A környezet szépsége, az emberi kultúrák fenntarthatósága és a 

benne élők testi-lelki egészsége közti összefüggések megjelenítése. 

Törekvés kialakítása az alkalmazásra a fenntarthatóság és autonómia 

érdekében a háztartásokban és kisközösségekben. 

Ismeretek Fejlesztési követelmények  

Közös cél: 

Az élőlények együttélését magyarázó 

feltételek, az ember szerepének elemzése. 

Környezet, egészség és gazdálkodás 

összefüggései, néhány lehetséges megoldási 

módszer értékelése. 

Környezetszennyezési források, 

természetvédelmi módszerek. 

 

A növekedés határai 

Az élőlény-populációk elszaporodása és 

visszaszorulása. Populációs kölcsönhatások 

példákkal. Járványok, kórokozók 

rezisztenciája, megelőzés. 

A biológiai indikáció. Példák az 

életközösségekben zajló anyagkörforgásra 

(szén, nitrogén), az anyag és energiaforgalom 

összefüggésére. Táplálékpiramis (termelő, 

fogyasztó, lebontó szervezetek). A Gaia-

elmélet lényege. 

Az ember hatása a földi élővilágra a 

történelem során. Önpusztító civilizációk és a 

természeti környezettel összhangban maradó 

gazdálkodási formák. 

 

A természetvédelem lehetőségei 

A természeti környezet terhelése: fajok 

kiirtása, az élőhelyek beszűkítése és részekre 

szabdalása, szennyezőanyag-kibocsátás, fajok 

behurcolása, megtelepítése, talajerózió. Fajok, 

területek és a biológiai sokféleség védelme.   

A környezeti kár fogalma, csökkentésének 

lehetőségei. 

Ökológiai lábnyom.  

 

Energiaforrások 

Fosszilis energiaforrások (szén, kőolaj, 

földgáz): összetétel, keletkezés, készletek, 

környezeti hatás. 

Atomenergia. A hasznosítás módja, 

kockázatai. 

Megújuló energiaforrások: vízenergia, 

 

Környezetszennyezési források 

felismerése, elhárításuk módjának ismerete. 

Környezeti kár, természetkárosítás 

okainak elemzése. 

 

 

 

 

 

A terjedés és visszaszorulás okainak 

értelmezése konkrét példákon. 

A járványt kiváltó és megszüntető 

tényezők vizsgálata. 

Megfigyelések értelmezése a környezet 

állapotára utaló biológiai jelzésként. 

Körforgást bemutató ábrák elemzése. 

Az élőlények egymásrautaltságának 

magyarázata. 

 

Történelmi esettanulmányok. A 

fenntarthatóság feltételeinek 

megfogalmazása.  

 

 

 

A természetkárosítás okainak 

magyarázata. 

Helyi környezeti probléma felismerése, 

információk gyűjtése. 

A sokféleség értékének magyarázata. 

Az ökológiai lábnyomot csökkentő 

lehetőségek magyarázata. 

 

 

 

 

 

A fosszilis energiaforrások 

keletkezésének, felhasználási ütemének és 

lehetőségeinek elemzése grafikonok, 

esettanulmányok alapján. 
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napenergia, szélenergia, földhő (lehetőségek, 

kockázatok). 

Bioenergia. Hagyományos és új formái. 

Környezeti terhelés. 

 

Hulladék 

Szennyezés, hiány, hulladék kapcsolata. 

Hulladékgazdálkodás.  

 

Az autonómia lehetőségei 

Az ökológiai krízis társadalmi-szemléleti 

hátterének fő tényezői (fogyasztás, 

városiasodás, fosszilis energia felhasználása, 

globalizáció). A közlegelők tragédiája: a 

klasszikus gazdaságtan és kritikája. 

Szelíd technológiák, a passzív ház, 

biogazdálkodás.  

Az atomenergia és a vízenergia 

felhasználásával kapcsolatos érvek és 

ellenérvek összevetése. 

Az energianyerés és a környezet adta 

lehetőségek kapcsolatának feltárása. 

 

 

 

A hulladékkezelés helyi és országos 

lehetőségeinek elemzése. 

 

 

Uniós szintű, nemzeti és helyi lehetőségek 

ismerete a fenntartható gazdálkodással 

kapcsolatban.  

Környezeti szempontból fenntartható 

életforma, lakókörnyezet és fogyasztás 

megtervezése a lehetőségek figyelembe 

vételével. 

Kulcsfogalmak 

Környezet, eltartóképesség, jelzés (indikáció), Gaia-elmélet, 

sokféleség, stabilitás, fenntarthatóság, természetvédelem, 

környezettudatosság, alternatív energia, ökológiai lábnyom. 

 

 

A fejlesztés 

várt eredményei 

az évfolyam 

végén 

A tanuló ismer nagy léptékű, egyirányú változásokat az élő és 

élettelen természetben, tudja ezek bizonyítékait, okait. 

Ismeri az élőlény-populációk létszámát és változatosságát csökkentő 

és növelő tényezőket, az élőlények önszabályozó közösségeinek 

fölépítését. Tud példákat bemutatni az ember környezetfüggésére és 

környezet-átalakító szerepére.  

 

Informatika 

 

Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló 

az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök használata olyan 

tudást nyújt a tanulóknak, melyet a tanulási folyamat közben bármely ismeretszerző, feldolgozó 

és alkotó tevékenység során alkalmazni tudnak. Ennek érdekében fontos a rendelkezésre álló 

informatikai és információs eszközök és szolgáltatások megismerése, működésük megértése, az 

egyéni szükségleteknek megfelelő szolgáltatások kiválasztása és célszerű, értő módon való 

kritikus, biztonságos, etikus alkalmazása.  

Az informatikai és információs eszközök, szolgáltatások az egyén életének és a 

társadalom működésének szinte minden részét átszövik, ezért az informatika tantárgyban 

szereplő fejlesztési területek számos ponton kapcsolódnak a Nemzeti alaptanterv 

műveltségterületeinek fejlesztési feladataihoz. Az informatika tantárgy keretében megoldandó 

feladatok témájának kiválasztásakor, tartalmainak meghatározásakor fokozott figyelmet kell 

fordítani a kiemelt nevelési célok, a kulcskompetenciák és az életszerű, releváns információk 

megjelenítésére. 

Az informatika tantárgy feladata, hogy korszerű eszközeivel és módszereivel felkeltse az 

érdeklődést a tanulás iránt, és lehetővé tegye, hogy a tanuló a rendelkezésre álló informatikai 
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eszközök segítségével hatékonyabbá tegye a tanulási folyamatot. Az informatika tanulása 

hozzásegíti a tanulót, hogy önszabályozó módon fejlessze tanulási stratégiáját, ennek érdekében 

ismerje fel a tanulási folyamatban a problémamegoldás fontosságát, az információkeresés és az 

eszközhasználat szerepét, legyen képes megszervezni tanulási környezetét, melyben fontos 

szerepet játszanak az informatikai eszközök, az információforrások és az online lehetőségek. 

 

Törekedni kell arra, hogy az informatika tanulása szorosan kötődjön bármely tantárgy 

aktuális feladataihoz, az azokhoz szükséges információgyűjtéshez stb.; arra, hogy menet közben 

váljon természetes rutinná az informatika alkalmazása, a számítógép eszközjellegű használata. 

 

 

 

 

 

Informatika 

12. 

Nappali 

tagozat 
(36 hét) 

13. 

Nappali 

tagozat 
(31 hét) 

12. 

Esti 

tagozat 

(36 hét) 

13. 

Esti 

tagozat 

(31 hét) 

heti óraszám 2 2 1 1 

éves óraszám  72 62 36 31 

éves óraszám a 

két évfolyamon 

(ebből a 

tematikai 

egységekhez 

kötött) 

134 

(119) 

67 

(59) 

szabad 

órakeret a két 

évfolyamon 

15 8 

 

A témaköröket tartalmazó táblázatokban a két tanéves ciklus teljes óraszáma szerepel.  
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12–13. évfolyam  

 

Tematikai 

egység 
A tanulók teljesítményének mérése 

Óraker

et 

N: 6 óra 

E: 4 óra  

Javaslat 

A kezdő év elején ajánlott egy felmérést készíteni a bevezetőben 

említettek miatt arról, hogy milyen előzetes tudásra építhetünk.  

A tanulás közbeni mérés lehet egyéni tanulói vállaláson alapuló 

kiselőadás, bemutató, akár egy kiscsoportos munka során egymás 

értékelésével összekötött önértékelési folyamat, esetleg hosszabb idő 

alatt kidolgozott (egy vagy több tanuló által készített) projektmunka 

minősítése is.  

Fontos azt is figyelemmel kísérni és nagyra értékelni, hogyan 

kapcsolják tanulóink számítógépes ismereteiket más tantárgyakhoz 

(anyaggyűjtés, felkészülés, otthoni munkák). Az éves munka végső 

minősítése természetesen tartalmazza a tanuló összes órai 

teljesítményét is.  

Kiemelten kell törekedni a gyakori, azonnali, személyre szóló, 

szöveges fejlesztő értékelésre. 

 

 

Tematikai 

egység 

Szabadon felhasználható órakeret 

és rendszerező bevezetés/összefoglalás  

Órakeret 

N: 13+2 óra 

E: 6+2 óra 

Javaslat 

Az órakeretben 2 óra van a kezdeti áttekintésre (mire szolgál a 

tantárgy, milyen témaköröket érintünk az év során, milyen eredmények 

várhatók az informatika alapszintű tanulásától). Ehhez hasonlóan a 

tanév végén egy rendszerező témalezárás javasolt.  

Ennek az időnek a felhasználása sokban függ a szervezési formától. 

Nappali vagy esti tagozaton hasonlóan használhatjuk akár tanulói 

egyéni problémák megoldására (ha fejlesztési céljainkkal összhangba 

hozható), esetleg (ha az osztály többségének megfelel) a tanulók 

szakmájába vágó speciális feladatokra. Levelező oktatás esetén a kisebb 

időkeret szűkebb teret hagy a választásra, mindenképpen törekedni kell 

arra, hogy valóban a helyi adottságok és igények determinálják ennek 

az időnek a felhasználását. Elképzelhető tanulói egyéni munkákra, azok 

közös elemzésére, alapos, kritikus, az osztály nyilvánossága előtti 

értékelésére fordítani. Mindezt tervezzük meg előre, az 

osztállyal/csoporttal közösen előzetesen beszéljük meg!  

 

 

Tematikai egység 1. Az informatikai eszközök használata 

Óraker

et  

N: 25 óra  

E: 12 óra  

Előzetes tudás Programok indítása. 

A tantárgyhoz 

(műveltségterülethez) 

Adott informatikai környezet tudatos használata. Az informatikai 

eszközök egészségre gyakorolt hatásával való ismerkedés. A 
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kapcsolható 

fejlesztési feladatok 

számítógéppel való interaktív kapcsolattartás megteremtése. 

Víruskereső programok használata. 

Tájékozódás a különböző informatikai környezetekben. Az 

informatikai eszközök működési elveinek megismerése és használata. 

Az operációs rendszer és a számítógépes hálózat 

alapszolgáltatásainak használata. Az ismert eszközök közül az adott 

feladat megoldásához alkalmas hardver- és szoftvereszköz 

kiválasztása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Adott informatikai környezet tudatos használata. 

Ismerkedés a számítástechnika fő alkalmazási területeivel. 

Az informatikai eszközök választásának szempontjai. 

Az informatikai eszközök egészségre gyakorolt hatásának megismertetése. 

Az informatikai eszközök működési elveinek megismerése és használata. 

A számítógép fő egységei. Neumann-elvű gépek fő részei. Bemeneti és kimeneti 

perifériák, adathordozó eszközök működési elvei. Az eszközök helyes használatának 

elsajátítása. 

Az operációs rendszer alapműveleteinek megismerése.  

Az operációs rendszerek alapszolgáltatásai, eszközkezelés. 

Mappaműveletek: mappaszerkezet létrehozása, másolás, mozgatás, törlés, átnevezés. 

Állománykezelés: létrehozás, törlés, visszaállítás, másolás, mozgatás, átnevezés, nyomtatás, 

megnyitás, keresés. Állományok típusai. Az operációs rendszer grafikus felületének 

magabiztos használata. 

A hálózati operációs rendszerek funkciói, főbb szolgáltatásai.  

Vezetékes és vezeték nélküli kapcsolatok. 

Az iskolai hálózat vázlatos felépítése. Az iskolai hálózat használata. Hálózati be- és 

kijelentkezés, hozzáférési jogok, adatvédelem. A gépterem házirendjének megismerése, 

betartása. 

Számítástechnikai mértékegységek. 

A számítógéppel való interaktív kapcsolattartás. A számítógép és a legszükségesebb 

perifériák rendeltetésszerű használata.  

Víruskereső program alkalmazása, vírus keresése.  

Az ismert eszközök közül az adott feladat megoldására alkalmas hardver- és szoftvereszköz 

kiválasztása. Az adott feladat elemzése. A probléma megoldásához szükséges informatikai 

eszköz kiválasztása. A probléma megoldásához szükséges funkciók elsajátítása. 

Digitalizálás. Képek szkennelése. Digitális fotózás. 

Nyomtatás fájlba, pdf-állományok készítése. Környezettudatos viselkedés nyomtatáskor. 

Be-, illetve kitömörítés. 

Kulcsfogalma

k/ fogalmak 

Információ, adat, bit, számítógép, periféria, billentyűzet, monitor, egér, 

háttértár, operációs rendszer, állománytípus, állományművelet, 

mappaművelet, hozzáférési jog, vírus, víruskereső program. 

Monitor, nyomtató, adathordozó, pendrive, merevlemez, CD, CD-olvasó, 

digitalizálás, hálózat, hálózati szolgáltatás, tömörítés, tömörített állomány.  

 

 

Tematikai egység 
2. Alkalmazói ismeretek 

Óraker

et 

N: 26 óra  

E: 12 óra 

2.1. Írott és audiovizuális dokumentumok  
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elektronikus létrehozása 

Előzetes tudás 
Az operációs rendszer alapvető funkcióinak ismerete és 

alkalmazása. Szövegbevitel billentyűzetről. 

A tantárgyhoz 

(műveltségterülethez) 

kapcsolható 

fejlesztési feladatok 

Szöveges dokumentumok létrehozása, mentése.  

Szövegműveletek végrehajtása.  

Multimédiás dokumentumok előállítása kész alapelemekből. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Az operációs rendszer alapvető funkcióinak ismerete, alkalmazása. A szövegszerkesztés 

alapfogalmainak ismerete. A leggyakoribb karakter- és bekezdésformázások önálló végzése. 

Szövegműveletek végrehajtása. Állomány mentése. Szöveges állomány megnyitása. Szöveg 

javítása. Karakterformázás. Bekezdésformázás. Szöveg kijelölése, másolása, mozgatása, 

törlése. 

Rajzos-szöveges dokumentumok létrehozása, átalakítása, formázása, mentése. 

Rajzok készítése. Műveletek rajzrészletekkel. Elemi alakzatok rajzolása, módosítása. A 

vágólap használata. 

A szövegben elhelyezhető különböző objektumok (kép, szöveg, rajz) tulajdonságainak 

megismerése, az egyes jellemzők módosítása. 

Összetett dokumentum készítése. Egyszerű szöveget, rajzot és táblázatot is tartalmazó 

dokumentumok elkészítése. 

Szöveg mentése különböző formátumokban.  

Táblázatkészítés szövegszerkesztővel. Táblázat beszúrása szövegbe. A táblázat 

tulajdonságainak beállítása. Táblázatformázás. A helyesírás ellenőrzése. 

Multimédiás dokumentumok előállítása kész alapelemekből. Szöveg, kép, hang, animáció 

elhelyezése a dokumentumban. A prezentáció testreszabása, háttér, áttűnés, animáció 

beállítása.  

Információk publikálásának különböző módjai az interneten. Weblap készítése. A blog 

megismerése, használata. Egyéb multimédiás dokumentumok előállítása. 

Digitális képek alakítása, formázása. A digitális képek jellemzőinek megismerése. 

Képszerkesztő program használata. Műveletek képekkel, képszerkesztés, képvágás. 

Kulcsfogalmak

/ fogalmak 

Szövegegységek, multimédia, prezentáció, dia, diavetítés. 

Szöveg, digitális kép, weblap, blog. 
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Tematikai egység 
2.2. Adatkezelés, adatfeldolgozás, 

információmegjelenítés 
 

Előzetes tudás 

Az operációs rendszer alapvető funkcióinak ismerete, 

alkalmazása. Példák megnevezése a táblázatok mindennapi életben 

történő használatára vonatkozóan. Alkalmazói programok 

fájlműveletei. A térképhasználat alapjainak ismerete. 

A tantárgyhoz 

(műveltségterülethez) 

kapcsolható fejlesztési 

feladatok 

Az adatok rögzítését, értelmezését, vizsgálatát, szemléltetését 

segítő eszközök megismerése. Adatok csoportosítása, táblázatba 

rendezése. Néhány közhasznú információforrás használata. 

Adatkeresés digitális tudásbázis-rendszerben. Térképhasználati 

ismeretek alapozása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Az adat értelmezését, vizsgálatát, szemléltetését segítő eszközök megismerése. Az adat 

fogalmának megismerése. Az adatok rögzítését, értelmezését, vizsgálatát, szemléltetését 

segítő eszközök használata. Adatok feldolgozását segítő műveletek végzése. 

Adatok értelmezése, csoportosítása, táblázatba rendezése. Táblázatkezelő program 

használata. 

Táblázatos dokumentumok. Az adatkezelés alapjai. Táblázatok használata a mindennapi 

életben. 

Adattípusok megismerése. Adatbevitel, javítás, másolás, mozgatás elsajátítása. 

Cellahivatkozások használata. Képletek szerkesztése. A konstans, relatív és abszolút 

hivatkozás fogalma. 

Néhány közhasznú információforrás használata. Közhasznú információforrások adatainak 

értelmezése. 

Adatkeresés digitális tudásbázis-rendszerben. Digitális tudástárak megismerése. Online 

tudástárak használata. Az információ és adat ábrázolása, értelmezése, grafikus eszközök, 

módszerek. Adatok megjelenítése, kiemelése, aktuális információ keresése. Az adatok 

gyűjtése, csoportosítása, értelmezése. 

Diagramok készítése. Diagramtípus kiválasztása, szerkesztése, módosítása. 

Térképhasználati alapismeretek. Útvonalkeresők, térképes keresők használata. 

Térképhasználati ismeretek felhasználása, keresése az interneten.  

Kulcsfogalma

k/ fogalmak 

Információ, adat, információforrás, online tudástár, adatbázis, térkép, 

koordináta, útvonalkereső.  

Adatbevitel, javítás, másolás, mozgatás, cella, oszlop, sor, aktív cella, 

tartomány, munkalap, munkafüzet, cellahivatkozás, konstans, relatív és 

abszolút hivatkozás, képlet, függvény, diagram. 

 

 

Tematikai egység 

3. Problémamegoldás informatikai eszközökkel 

és módszerekkel 

Óraker

et 

N: 24 óra  

E: 12 óra 

3.1. A problémamegoldáshoz szükséges 

módszerek és eszközök kiválasztása 
 

Előzetes tudás 

Az információ felismerése, kifejezése. Az információforrások 

ismerete. Az algoritmus ismerete, megfogalmazása. A 

tevékenységek műveletekre bontása önállóan vagy tanári 

segítséggel. 

A tantárgyhoz Információ gyűjtése, feldolgozás. A problémamegoldás 
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(műveltségterülethez) 

kapcsolható fejlesztési 

feladatok 

lépéseinek ismerete és ábrázolása. Az informatikai eszközök és 

módszerek alkalmazási lehetőségeinek megismerése.  

Az algoritmus-leírás eszközeinek ismerete. Egyszerű folyamatábra 

értelmezése. Algoritmuskészítés. Algoritmus leírása. A 

feladatmegoldást segítő eszközök megismerése.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Az információ jellemző felhasználási lehetőségeinek megismerése. A 

problémamegoldáshoz szükséges információ gyűjtése, felhasználása. Jelrendszerek ismerete. 

Az algoritmus informatikai fogalmának megismerése. Problémák algoritmusainak 

megtervezése. A megoldás lépéseinek szöveges, rajzos szemléltetése, értelmezése. 

Folyamatábra készítése. 

A problémák megoldásához szükséges eszközök és módszerek megismerése. Az 

algoritmus-leírás eszközeinek és módszereinek megismerése. Egyszerű algoritmusok 

készítése. 

Problémák megoldása. Az algoritmuskészítés lépéseinek az ismerete. Algoritmustervezés, 

különböző megoldási lehetőségek tanulmányozása. Az informatikai eszközök és módszerek 

alkalmazási lehetőségeinek megismerése a problémamegoldás különböző fázisaiban. 

Kulcsfogalma

k/ fogalmak 

Probléma, információ, kód, utasítás, művelet, algoritmus, 

folyamatábra, vezérlés. Utasítás, elágazás, ciklus, feltétel, programkód, 

futtatás, fordítás, tesztelés. 

 

 

Tematikai egység 3.2. Algoritmizálás és adatmodellezés  

Előzetes tudás 

Egyszerű felhasználói szoftverek alapszintű kezelése. Utasítások 

leírásainak használata. Alapvető matematikai műveletek. 

Síkgeometriai ismeretek. 

A tantárgyhoz 

(műveltségterülethez) 

kapcsolható 

fejlesztési feladatok 

Algoritmuskészítés és megvalósítás. A kész programok 

kipróbálása. Vezérlésszemléletű problémák megoldása. 

Tervezési eljárások, az alulról felfelé építkezés és a lépésenkénti 

finomítás elvei. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Az adott feladat megoldásához tartozó algoritmusok megfogalmazása, megvalósítása 

számítógépen.  

A problémamegoldás során az ismert adatokból az eredmények meghatározása.  

Adatok bevitele, az adatok alapján az eredmények meghatározása, a végeredmények 

megjelenítése. Elemi és összetett adatok megkülönböztetése, kezelése. 

Feladatok megoldása egyszerű, automataelvű fejlesztőrendszerrel. Az algoritmizálási 

készségek fejlesztésére alkalmas fejlesztőrendszerek megismerése. Problémamegoldás 

folyamatának értelmezése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Bemeneti adat, eredmény, utasítás, algoritmus. Az alulról felfelé 

építkezés elve, a lépésenkénti finomítás elve, elemi adat, összetett adat, 

bemenő adat, kimenő adat. 

 

 

Tematikai egység 
4. Infokommunikáció 

Órake

ret 

N: 20 óra  

E: 10 óra  

4.1. Információkeresés, információközlési  
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rendszerek 

Előzetes tudás 

Egyszerű alkalmazói programok indítása, használata. 

Keresőkérdések megfogalmazása tanári segítséggel. 

Böngészőprogramok, keresők, levelezőrendszerek használata. 

Információkeresés az interneten. Megadott művek elektronikus 

katalógusban való visszakeresése. 

A tantárgyhoz 

(műveltségterülethez) 

kapcsolható 

fejlesztési feladatok 

Keresőkérdések alkotása, a keresés eredményének értelmezése, a 

keresés pontosítása. Információforrások kiválasztása, használata. 

Hatékony információ-keresés, a legfontosabb információk 

megtalálása, a hiteles és nem hiteles információk megkülönböztetése, 

kritikus információkezelés, a tartalom-előkészítés publikálásra.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Keresőkérdések megfogalmazása. Böngészőprogram kezelése, webcímek beírása, 

linkhasználat, portálkeresés. Kulcsszavas és tematikus keresés. Kereső operátorok ismerete. 

Keresőkérdések megfogalmazása, értelmezése, pontosítása.  

Összetett keresések űrlapok segítségével, tematikus és kulcsszavas, több keresési szempont 

egyidejű érvényesítése, űrlapkitöltés. 

A keresés folyamata. Keresőkérdés alkotása. Irányított információkeresés eredményének 

értelmezése. Találatok értelmezése. A találatok során kapott információk tanulmányozása. A 

keresés céljának leginkább megfelelő oldalak felkeresése. Hatékony, céltudatos 

információszerzés. Releváns információk kiszűrése a kereső által megtalált adathalmazból. 

Információforrások irányított kiválasztása, hitelességének vizsgálata, szelektálása. Helyi 

könyvtári és a korosztálynak szóló elterjedt adatbázisok. Információelemzés a hitelesség 

szempontjából. Több hasonló tartalmú oldal összehasonlítása. 

Információforrások irányított kiválasztása. Konkrét információforrások használata. 

Hírportálok. 

Dokumentumkészítés nyomtatáshoz és webes publikáláshoz. A közlésre szánt szöveges és 

képi információval kapcsolatos elvárások, kiválasztási szempontok. Nyomtatási beállítások. A 

webes publikálásra alkalmas fájlformátumok megismerése. Internetes oldalak feltöltése 

nyilvános tárhelyre. A publikus és nem publikus adatok megkülönböztetése. 

Kulcsfogalmak

/ fogalmak 

Webhely, webcím, böngésző, link, keresés, keresőgép, tematikus 

keresés, kulcsszavas keresés, kereső operátorok, hivatkozásgyűjtemény. 

Keresés, letöltés, publikálás, hitelesség, űrlap. 

 

 

Tematikai egység 
4.2. Az információs technológián alapuló 

kommunikációs formák 
 

Előzetes tudás 
Egyszerű alkalmazói programok indítása, használata. A 

számítógép alapvető használata, böngészőprogram ismerete. 

A tantárgyhoz 

(műveltségterülethez) 

kapcsolható 

fejlesztési feladatok 

Információ küldése, fogadása. Elektronikus levelezőrendszer 

használata. Saját e-mail cím készítése. Netikett-ismeret. 

A modern infokommunikációs eszközök hatékony használata.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Információküldés és -fogadás. Kapcsolatteremtés infokommunikációs eszközökkel.  

A levelezőrendszerek alapvető szolgáltatásainak ismerete és alkalmazása. Saját e-mail cím 

létrehozása. Üzenetküldés, fogadás, válasz, levéltovábbítás, mellékletek csatolása. 

A mobilkommunikáció eszközei. Az internet kommunikációs szolgáltatásai. A 

kommunikációs célnak megfelelő választás a médiumok között. A fogyatékkal élőkkel való és 

a fogyatékkal élők közötti kommunikációt biztosító eszközök megismerése. A virtuális tér 
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közlekedési szabályai. A kommunikációs médiumok és szerepük. 

Felelős magatartás az online világban. Netikett. A kommunikáció írott és íratlan szabályai. 

Adatvédelem, az információmegosztás etikai kérdései. Az online kommunikációban rejlő 

veszélyek elleni védekezés. 

Kulcsfogalmak

/ fogalmak 

Levelezőrendszer, e-mail cím, elektronikus levél, regisztráció, 

címzett, másolat, rejtett másolat, tárgy, melléklet, csatolás, válasz, 

továbbítás, netikett. Kommunikációs modell, üzenet, internetes 

kommunikáció, mobilkommunikáció, adatvédelem. 

 

 

Tematikai egység 4.3. Médiainformatika  

Előzetes tudás 
Egyszerű alkalmazói programok indítása, használata. CD-, DVD-

használat. A böngészőprogram a gyakorlatban, fontosabb portálok. 

A tantárgyhoz 

(műveltségterülethez) 

kapcsolható 

fejlesztési feladatok 

A hagyományos és az elektronikus média kezelése, az internetes 

média elérése, információletöltés a számítógépre, információ 

értelmezése. 

A legújabb médiainformatikai technológiák használata, önálló és 

kritikus attitűd kialakítása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Internetes portálok, szöveges és képi információforrások használata. Weboldalak 

megtekintése, mentése. Szöveg, kép mentése weboldalról. 

Hang-, képanyagok, videómegosztó rendszerek keresése. Elektronikus könyvek keresése, 

olvasása. Médiatárak keresése, médiumok elérése, használata. Oktatási célú adatbázisok 

használata. Oktatóprogramok használata. 

A hagyományos médiumok modern megjelenési formáinak megismerése, alkalmazásuk a 

megismerési folyamatban.  

Internetes portálok, szöveges és képi információforrások. Az internet, a televízió, a rádió 

használata. Elektronikus könyv, hangoskönyv használata. Szótárak, lexikonok, folyóiratok az 

interneten. Képek, zenék, filmek az interneten. Oktatóprogramok, oktatóanyagok az 

interneten. Internetes térképek keresése. 

Kulcsfogalmak

/ fogalmak 

Elektronikus média, videómegosztás, elektronikus könyv, médiatár, 

oktatóprogram. 

Internetes oktatóprogram, regisztráció, online szótár, online elérés, 

hangoskönyv, információmegosztó portálok. 

 

 

Tematikai egység 

5. Az információs társadalom 

Óraker

et  

N: 12 óra  

E: 6 óra 

5.1. Az információkezelés jogi és etikai 

vonatkozásai 
 

Előzetes tudás 

Az informatikai biztonsággal kapcsolatos tapasztalatok 

megfogalmazása. 

A számítógép vagy a programok használata során tapasztalt esetleges 

meghibásodások. 

Az infokommunikációs eszközök használata során tanúsított 

viselkedési módok megfigyelése.  

A tantárgyhoz 

(műveltségterülethez) 

Az informatikai biztonsággal kapcsolatos ismeretek megértése. 

Az adatvédelem érdekében alkalmazható lehetőségek megértése. Az 
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kapcsolható 

fejlesztési feladatok 

informatikai eszközök etikus használatára vonatkozó szabályok 

megértése, etikai és jogi kérdések tisztázása. Az információforrások 

feltüntetése a dokumentumokban.  

Az információ előállítása, megosztása, terjesztése, használata, 

átalakítása. Az információ kezelése során felmerülő veszélyek 

felismerése, elhárításuk lehetőségei. Az információforrások 

hitelességének értékelése. Viselkedési szabályok közös kialakítása, a 

kulturált együttélés szabályainak betartása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Az informatikai biztonság kérdései. A számítógép és a számítógépen tárolt adatok 

védelme. 

Az adatokat érintő visszaélések, veszélyek és következmények megismerése. 

Adatvédelemmel kapcsolatos fogalmak. Adatkezeléssel kapcsolatos eljárások megismerése.  

Az adatokkal, különösen a személyes adatokkal való visszaélések, veszélyek és 

következmények megismerése, azok kivédése, a védekezés módszereinek és szempontjainak 

megismerése. 

Az informatikai eszközök etikus használatára vonatkozó szabályok megismerése. Szerzői 

joggal kapcsolatos alapfogalmak megismerése. A hálózat használatára vonatkozó szabályok 

megismerése, értelmezése. 

Információforrások gyűjtése. A felhasznált információforrások feltüntetése a saját 

dokumentumban. Az információ hitelességének kritériumai és ellenőrzési lehetőségei. A 

megbízható információforrások ismerete.  

Az informatikai eszközök alkalmazásának fontosabb etikai kérdései. Szabadon vagy 

korlátozottan használható programok. A programhasználattal kapcsolatos jogok és 

kötelességek. 

Az információ értékként való kezelése, megosztása. 

Kulcsfogalm

ak/ fogalmak 

Informatikai biztonság, adat, személyes adat, adatvédelem, 

adatkezelés, netikett, információ, információforrás, hivatkozás. 

Adat, adathalászat, kéretlen levél (spam), lánclevél (hoax), információ, 

információforrás, hitelesség, megbízhatóság, jogtiszta szoftver, licenc, 

ingyenes szoftver, korlátozottan használható szoftver. 

 

 

Tematikai egység 5.2. Az e-szolgáltatások szerepe és használata  

Előzetes tudás 
Elektronikus szolgáltatásokkal kapcsolatos tapasztalatok, 

vélemények megfogalmazása. 

A tantárgyhoz 

(műveltségterülethez) 

kapcsolható 

fejlesztési feladatok 

Az elektronikus szolgáltatások hétköznapi életben betöltött 

szerepének felismerése. A szolgáltatások céljainak azonosítása, 

működésének megfigyelése. 

Az elektronikus szolgáltatások használata, a biztonság 

figyelembevétele, a kritikus szemléletmód kialakítása.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Az e-szolgáltatások hétköznapi életben betöltött szerepének megismerése. A globális 

információs társadalom jellemzői. Az elektronikus szolgáltatások szerepe és használata a 

hétköznapi életben. Az e-szolgáltatások használatának célirányos megismerése. Az 

elektronikus szolgáltatások funkcióinak megismerése. Az elektronikus szolgáltatások 

működésének megismerése, a szolgáltatások igénybevétele, használata, lemondása.  

Kulcsfogalmak

/ fogalmak 

Információs társadalom, elektronikus szolgáltatás, regisztráció, 

leiratkozás, azonosító, jelszó. 
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Tematikai 

egység 
6. Könyvtári informatika 

Óraker

et  

N: 6 óra 

E: 3 óra  

Előzetes tudás 

A könyvtári terek, alapszolgáltatások, elterjedtebb 

dokumentumtípusok jellemzőinek és a könyv bibliográfiai azonosító 

adatainak ismerete. Betűrendezés. 

A tantárgyhoz 

(műveltségterületh

z) kapcsolható 

fejlesztési 

feladatok 

Az iskolai és lakóhelyi könyvtár alapszolgáltatásainak és a 

különböző információforrásoknak az önálló, alkotó és etikus 

felhasználása egyszerű tanulmányi feladatok egyéni és csoportos 

megoldása során. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Könyvtártípusok megkülönböztetése. Az iskolai könyvtár eszköztárának készségszintű 

használata  

Tájékozódás az iskolai könyvtár tér- és állományszerkezetében. Az iskolai könyvtár 

eszköztárának készségszintű használata a könyvtári terek funkcióinak és a könyvtári abc 

ismeretében. 

Könyvtári szolgáltatások 

A hagyományos és az új információs eszközökön alapuló könyvtári szolgáltatások 

megismerése. A könyvtár alapszolgáltatásainak használata. A könyvtári katalógus 

funkciójának megértése. Katalógusrekord (-cédula) adatainak értelmezése. 

Könyvtártípusok, funkcionális terek 

Tájékozódás az iskolai könyvtár tér- és állományszerkezetében. Az összes könyvtártípus 

jellemzőinek megismerése, összehasonlítása. A kézikönyvtár összetételének és 

tájékozódásban betöltött szerepének megismerése. A nagyobb könyvtárak funkcionális 

tereinek megismerése. Önálló eligazodás a települési közkönyvtárban.  

Információkeresés 

Hatékony, céltudatos információszerzés. Keresett téma kifejezése tárgyszóval. Összetett 

keresőkérdés megfogalmazása. Megadott szempontok szerint való keresés az iskolai és a 

lakóhelyi elektronikus könyvtári katalógusban. Konkrét feladathoz való irányított 

forráskeresés katalógus és bibliográfia segítségével. 

Dokumentumtípusok, kézikönyvek 

Hagyományos és nem hagyományos dokumentumok formai, tartalmi, használati 

jellemzőinek megállapítása; csoportosításuk.  

A nyomtatott és elektronikus kézikönyvek, a közhasznú információforrások és az 

ismeretterjesztő művek típusainak ismerete. Közhasznú adatbázisok használata. 

Forráskiválasztás 

A megadott problémának megfelelő nyomtatott és elektronikus források irányított 

kiválasztása. A könyvtárhasználati és informatikai alapokra építő információgyűjtést igénylő 

feladatok. 

Bibliográfiai hivatkozás, forrásfelhasználás. A forrásmegjelölés etikai vonatkozásainak 

megértése. Saját gondolatok elkülönítése a másokéitól. A felhasznált források önálló 

azonosítása a dokumentumok főbb adatainak (szerző, cím, hely, kiadó, év) megnevezésével.  

Kulcsfogalma

k/ fogalmak 

Könyvtár, kézikönyvtár, katalógus, hivatkozás, forrás, könyv, időszaki 

kiadvány, honlap, CD, DVD, lexikon, enciklopédia, szótár, atlasz. 

Nemzeti könyvtár, szakkönyvtár, elektronikus könyvtár, kézikönyv, 

szaklexikon, szakkönyv, napilap, folyóirat, bibliográfia, linkgyűjtemény, 
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keresőkérdés, tárgyszó, szerzői jog, információs érték, felhasznált 

irodalomjegyzék. 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a két 

évfolyamos ciklus, a 

12. évfolyam végén 

A tanuló „Az informatikai eszközök használata” témakör 

feldolgozásának végére ismerje a számítógép részeinek és perifériáinak 

funkcióit, tudja azokat önállóan használni; tudjon a 

könyvtárszerkezetben tájékozódni, mozogni, könyvtárat váltani, fájlt 

keresni; segítséggel tudjon multimédiás oktatóprogramokat használni; 

tudjon az iskolai hálózatba belépni, onnan kilépni, ismerje és tartsa be a 

hálózat használatának szabályait; ismerje egy vírusellenőrző program 

kezelését. 

A tanuló „Az informatikai eszközök használata” témakör 

feldolgozásának eredményeképpen ismerje meg a különböző 

informatikai környezeteket; tudja használni az operációs rendszer és a 

számítógépes hálózat alapszolgáltatásait; segítséggel legyen képes az 

adott feladat megoldásához alkalmas hardver- és szoftvereszközök 

kiválasztására. 

A tanuló az „Alkalmazói ismeretek” témakör feldolgozásának 

végére ismerje a szövegszerkesztés alapfogalmait, legyen képes 

önállóan elvégezni a leggyakoribb karakter- és bekezdésformázásokat; 

használja a szövegszerkesztő nyelvi segédeszközeit; ismerje egy 

bemutató készítő program egyszerű lehetőségeit, tudjon rövid 

bemutatót készíteni; ismerje fel az összetartozó adatok közötti egyszerű 

összefüggéseket; segítséggel tudjon tantárgyi, könyvtári, hálózati 

adatbázisokat használni, ezekben keresni; tudjon különböző 

dokumentumokból származó részleteket saját munkájában elhelyezni, 

dokumentumokba különböző objektumokat beilleszteni; tudjon 

szöveget, képet és táblázatot is tartalmazó dokumentumot minta vagy 

leírás alapján elkészíteni; tudjon egyszerű táblázatot létrehozni; ismerje 

a diagramok szerkesztésének, módosításának lépéseit. 

A tanuló a „Problémamegoldás informatikai eszközökkel és 

módszerekkel” témakör feldolgozásával legyen képes összegyűjteni a 

problémamegoldáshoz szükséges információt; ismerje a 

problémamegoldás alapvető lépéseit; képes legyen önállóan vagy 

segítséggel algoritmust készíteni; lássa át a problémamegoldás 

folyamatát; ismerje és használja az algoritmus-leíró eszközöket; legyen 

képes meghatározni az eredményt a bemenő adatok alapján; legyen 

képes tantárgyi szimulációs programok használatára. 

A tanuló az „Infokommunikáció” témakör feldolgozásának végére 

legyen képes a böngészőprogram főbb funkcióinak használatára; 

legyen képes tanári segítséggel megadott szempontok szerint 

információt keresni; legyen képes a találatok értelmezésére; legyen 

képes az elektronikus levelezőrendszer önálló kezelésére; legyen képes 

elektronikus és internetes médiumok használatára; legyen képes az 

interneten talált információk mentésére; ismerje a netikett szabályait, 

legyen képes előkészíteni az információt weben történő publikálásra; 

tudja megkülönböztetni a publikussá tehető és védendő adatait; 

használja a legújabb infokommunikációs technológiákat, 

szolgáltatásokat. 
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A tanuló az „Információs társadalom” témakör feldolgozásának 

végére ismerje az informatikai biztonsággal kapcsolatos fogalmakat; 

ismerje az adatvédelemmel kapcsolatos fogalmakat; ismerje az 

adatvédelem érdekében alkalmazható lehetőségeket; ismerje az 

informatikai eszközök etikus használatára vonatkozó szabályokat; 

szerezzen gyakorlatot az információforrások saját dokumentumokban 

való feltüntetésében. Ismerje az informatikai biztonsággal és 

adatvédelemmel kapcsolatos fogalmakat; ismerje az adatokkal való 

visszaélésekből származó veszélyeket és következményeket; ismerjen 

megbízható információforrásokat; legyen képes értékelni az információ 

hitelességét; ismerje az informatikai eszközök etikus használatára 

vonatkozó szabályokat; ismerje az információforrások etikus 

felhasználási lehetőségeit; ismerje fel az informatikai eszközök 

használatának az emberi kapcsolatokra vonatkozó következményeit; 

ismerjen néhány elektronikus szolgáltatást, legyen képes a 

szolgáltatások igénybevételére, használatára, lemondására. 

A tanuló a „Könyvtári informatika” témakör feldolgozásának 

eredményeképpen a különböző konkrét tantárgyi feladataihoz legyen 

képes az iskolai könyvtárban a megadott forrásokat megtalálni, további 

releváns forrásokat keresni; konkrét nyomtatott és elektronikus 

forrásokban megkeresni a megoldáshoz szükséges információkat; a 

könyvtár és az internet szolgáltatásait igénybe véve képes önállóan 

releváns forrásokat találni konkrét tantárgyi feladataihoz; a választott 

forrásokat képes alkotóan és etikusan felhasználni a 

feladatmegoldásban; képes alkalmazni a más tárgyakban tanultakat (pl. 

informatikai eszközök használata, szövegalkotás); egyszerű témában 

képes az információs problémamegoldás folyamatát önállóan 

végrehajtani. 
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Testnevelés és sport 

 

A testnevelés és sport műveltségtartalma mélyíti és bővíti a sportolás, az aktív pihenés 

alkalmazásához szükséges ismereteket, a mozgásos tevékenységekhez tartozó kompetenciákat. 

Cél az önálló felelősségvállalásra nevelés; a munkapiaci integrációhoz, a munkabíráshoz 

szükséges készségek fejlesztése; a tanulás és a mozgás helyes arányának tudatosítása; továbbá 

egy (vagy több) rekreációs terület választása a személyes preferenciák és a megszerzett 

ismeretek alapján. Ebben az életszakaszban a tanulók már rendelkeznek a civilizációs 

betegségek alapvető ismereteivel, felismerik azokat, s van tudomásuk a megelőzés módjairól. 

A diák felelősen végig tudja gondolni a jövőjét sarkalatosan befolyásoló események 

fontosságát. A kerettantervben megjelenő mozgásos és elméleti tartalmak sikeres felhasználása 

érdekében a tanulónak inkább a változó körülményekhez való alkalmazkodóképessége és nem a 

mozgásreprodukciós képessége kerül fejlesztésre. A mozgás örömforrás, remek lehetőség az 

ötlet- és élményszerzésre, a felszabaduló endorfin serkenti a jókedvet. A különböző 

testgyakorlatok hozzájárulnak a közös és az egyéni érdekek határozottabb képviseletéhez, a 

diákoknak közös kalandokban lehet részük, kikapcsolódnak, levezetik a feszültséget, formálják a 

testüket. A rendszeres mozgás további előnyökkel jár a párválasztás, a baráti kör kialakítása és 

az önmegvalósítás területén. 

Ideális esetben a középfokú tanulmányait befejező fiatal mozgáskommunikációja 

sokoldalú, az iskolai testnevelésórákon tanult különböző testgyakorlati technikákat be tudja 

mutatni, a testi képességekhez, az egészséges életmódhoz kapcsolódó ismereteit alkotó módon 

tudja felhasználni, rendelkezik az egyéni és társas játékok, sporttevékenységek szervezéséhez 

szükséges ismeretekkel. 

A kerettanterv minden tanuló számára biztosítani kívánja a hatékony és élményszerű motoros 

tanulást. Az egységesség és differenciálás elvét a legfőbb értékek közé sorolja. 

 

 

Testnevelés 

12. 

Nappali 

tagozat 
(36 hét) 

13. 

Nappali 

tagozat 
(31 hét) 

12. 

Esti 

tagozat 

(36 hét) 

13. 

Esti 

tagozat 

(31 hét) 

heti óraszám  5 5 – – 

éves óraszám 180 155 – – 

éves óraszám a 

két évfolyamon 

(ebből a 

tematikai 

egységekhez 

kötött) 

335 

(301) 
– – 

szabad 

órakeret a két 

évfolyamon 

34 – – 

 

A kerettanterv a két évfolyamot összevonva tárgyalja. A tematikai egységeknél megadott 

óraszámok az éves óraszám 90%-át fedik le. 
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12–13. évfolyam 

 

Tematikai egység Sportjátékok 

Órake

ret N: 80 

óra 

Előzetes tudás 

A helyi tanterv szerint választott sportjátékokban a korábban 

elsajátított technikai, taktikai és egyéb játékfeladatok, lényeges 

versenyszabályok ismerete és alkalmazásuk. 

Megfelelés a játékszerepnek, sportszerű és csapatelkötelezett 

viselkedés. 

Tapasztalat a játékvezetői gyakorlatban. 

Empátia és tolerancia a társak elfogadásában. 

Önfejlesztő és társas kapcsolatépítő játékok ismerete. 

A tantárgyhoz 

(műveltségterülethez) 

kapcsolható fejlesztési 

feladatok 

A megoldások sokféleségének, sikerességének bővítése. 

Az önálló játékhoz szükséges technikai és taktikai tudás 

mennyiségi és minőségi növelése. 

Az egyéni fizikai adottságok és jellemvonások fejlesztése, a 

csapatok eredményességéhez szükséges képességek, attitűdök 

erősítése. 

A többféle sportjáték során a mozgástanulás folyamatában 

működő transzferhatás kihasználása. 

Megküzdés a feszültségekkel. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási 

pontok 

Lánycsoportok esetében 20 Sportjáték óra a Torna jellegű 

feladatok és táncos mozgásformák tematikai egységre 

átcsoportosítható.  

 

Legalább két sportjáték választása kötelező. 

 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

Általános feladatok 

Az önszervezés gyakorlása 

Önálló csapatalakítás, bemelegítés, gyakorlás és játékszervezés. A 

közvetlen tanári irányítást többnyire nélkülöző, a támadás és 

védekezés megszervezésére, a csapatösszeállításra és az értékelésre 

vonatkozó megbeszélések a gyakorlásokba építve. Szituációk, 

feladatok megoldása – melyek során fontos az egyéni és a társas 

döntéshozatal -, a sportszerűség, tolerancia és empátia szem előtt 

tartásával. 

A tevékenységekhez tartozó felszerelések, berendezések önálló 

használata, rendben tartása, megóvása. 

Lényeges játékszabályok készségszintű alkalmazása – játékvezetési 

gyakorlat 

A labdával vagy labda nélküli mozgások közben elkövethető, 

direkt vagy indirekt személyre irányuló szabálytalanságok elkerülését 

elősegítő gyakorlatok, megerősítések, megbeszélések. 

A kosárlabdában, kézilabdában és labdarúgásban a szabályok 

engedte test-test elleni játék több lehetőségének modellálása, 

gyakorlása. 

Természetismeret 

(fizika):  

mozgások, ütközések, 

gravitáció, 

forgatónyomaték, 

pályavonal, hatás-

ellenhatás. 
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Kézilabdában és labdarúgásban a mezőnyjátékosra és a kapusra 

vonatkozó szabályok ismerete, betartása. 

Röplabdában a forgásszabály, az első és második sorra vonatkozó 

főbb megkötéseknek való megfelelés, a háló és a labda hibás érintése 

szabályai és a labdára, emberre vonatkozó területelhagyás 

értelmezése. 

A sportjáték-specifikus időhatárok betartásának gyakorlatai. 

A szabályok a képzettségnek megfelelő önkontrollos betartása, 

játék az elkövetett vétség önálló jelzésének elvárásával.  

Játékfolyamatok „belső” játékvezetéssel, megegyezéssel. 

A játékvezetés gyakorlása laza tanári kontrollal, önállóan, a 

lényeges játékszabályok alkalmazásával, néhány játékvezetői non-

verbális jel használatával is. Az eredmény jelzésében és egyszerűsített 

jegyzőkönyvvezetésben szerzett gyakorlat. 

Versenyhelyzetek  

A sportjátékok alap- és játékismereteinek alkalmazása, 

megmérettetése osztályszintű mérkőzéseken, házibajnokságokon. 

 

Kosárlabdázás 

Technikai elemek tökéletesítése, alkalmazása  

Új variációk a már megtanult technikákkal, kisebb taktikai 

egységekbe ágyazottan - különféle cselezés, ritmusváltás, biztonságos 

labdabirtoklás, kidobott labda elfogása, labdavezetés különböző 

testhelyzetekben, támadó, védő láb- és karmozgások, összetettebb 

átadások, kötetlen átadási formák, lepattanó labda megszerzése, ebből 

indulás, átadás vagy kosárra dobás. 

A technikákat alkalmazó játékok párban, csoportban a variációk 

önálló és kreatív felhasználásával. 

Taktikai továbbfejlesztés 

A lényeges védekezési formák – terület-védelem, emberfogásos 

védekezés, vegyes védekezés – gyakorlása és önálló alkalmazása. 

Formációk begyakorlása két vagy több ember kapcsolatára 

támadásban és védekezésben. 

Játék minden összetételű, emberhátrányos, emberelőnyös és 

azonos létszámú taktikai szituációban. 

Önálló játék (streetball, illetve egész pályás 5:5 elleni játék). 

Kézilabdázás 

Technikai elemek tökéletesítése, alkalmazása 

Változatos variációk megoldása már megtanult technikákkal, 

kisebb taktikai egységekbe ágyazottan. 

Taktika előkészítő futó- és fogójátékok, test-test elleni küzdelmek. 

Labdatechnikák összetett és bonyolultabb alapformái 

cselekvésbiztosan végrehajtva. 

Szélsők, átlövők, beállók kapura lövéseinek gyakorlása, 

alkalmazása rövidebb akciók befejezéseként, kapusmozgások 

átismétlése. 

Taktikai továbbfejlesztés 

Gyors indítások gyakorlása, létszámbeli előnyből, illetve 

hátrányból való támadások. 

A támadó taktika posztonként történő alkalmazása, játékszituációk 

Matematika: 

térgeometria – 

gömbtérfogat; 

valószínűség 

számítás. 
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ismétlése 12 beállóval, lerohanás rendezetlen védelem ellen. 

Védekezés irányítása gyorsindítás esetén. Védekezési taktika 

végrehajtása 6:0, 5:1, 4:2 védekezési rendszerek esetén. 

Labdarúgás 

Technikai elemek tökéletesítése, alkalmazása 

A tanult elemek összetett variációkban alkalmazott megoldásai 

csökkenő hibaszázalékkal, labdakezelési cselekvés biztonsággal, 

eredményes befejezésekkel. Pozícióváltások szélességben és 

mélységben zavaró ellenféllel szemben is, felívelés, beadások, 

letámadás, visszatámadás. Pontos cselezések, szerelések alkalmazása 

a játékban. 

Változatos kapura lövések, ívelések, rúgásfajták alkalmazása, a 

labda céltudatos irányításával. Fejelések különböző fajtái dobott vagy 

rúgott labdából. Szögletrúgás, bedobás eredményes technikája, 

büntetőrúgások különböző távolságból. Gólszerzés különféle 

testrésszel a szabályok betartása mellett. 

Taktikai továbbfejlesztés  

A területvédekezésben szerzett tapasztalatok, megoldások 

bővítése. 

A szoros és követő emberfogás gyakorlása kisebb és nagyobb 

egységekben. Védelmi rendszerek ismerete és gyakorlása. 

Támadási variációk felépítése a különböző védekezési formák 

ellen. 

Csapatrészeken belüli koordinált együttműködés, és a 

csapatrészek összjátékának megvalósítása a kötött játékfolyamatok és 

ötletjáték során. 

Természetismeret 

(biológia-

egészségtan): 

érzékszervek külön-

külön és együttes 

működése. 

Röplabdázás 

A röplabda sajátossága kettős: egyrészt a játékos nem 

birtokolhatja a labdát, így a döntési idő igen-igen rövid és a cselekvés 

pillanata elé helyeződik, másrészt a játék szabályai szerint a játékosok 

között nincs testi kontaktus.  

Technikai elemek tökéletesítése, alkalmazása 

A labdaérintés biztonságának, a labda tudatos és pontos 

helyezésének gyakorlása, a hibaszázalék csökkentése, az élvezhető, 

folyamatos játék elérése érdekében, 

Tanult támadási technikák gyakorlása, a felső egyenes nyitás 

elsajátítása helyes technikával talajról, tehetségesebbek felugrásból. 

A feladás technikájának biztonságos alkalmazása alkar és 

kosárérintéssel egyaránt. 

A háló felett érkezett nyitásfogadások gyakorlása változó irányú 

és erejű labdákkal, technikai kombinációkkal. 

Az eredményes sáncolás elsajátítása, sáncolás párban is. 

Gurulások, labdamentések technikájának továbbfejlesztése. 

„Röptenisz”, szabadon választott vagy megkötött érintéssel, csak 

meghatározott érintéssel. 

Taktikai továbbfejlesztés 

Védekezések különböző állásrendek szerint, a csillagalakzat, 

alapvédekezési forma megtanítása. 

4:2-es és az 5:1-es védekezési és támadási játékelemek 

elsajátítása. 
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Ütő és sáncoló játékosok melletti védekezés, sánc mögötti ütött 

vagy ejtett labdához való elhelyezkedés, támadás közbeni helycserék 

megtanítása, helytartási szabály betartása. 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

A sportági ismeretek magasabb szintű, kreatív alkalmazása az 

alkotó, kooperatív feladatokban, játékokban, sportjátékokban. 

A testnevelési és sportjátékok mozgásai, szabályrendszere 

egymásra épülésének megértése. 

A játékszabályok, játéktípusok tudatos alkalmazása. 

A legfontosabb játékvezetői jelzések ismerete. 

A sportjátékok transzferhatásának felismerése és a lehetséges 

összefüggések értelmezése az egyéni fejlődés szempontjából. 

A páros és társas kapcsolatokban konstruktív konfliktusmegoldás. 

Sportjáték-történeti ismeretek, érdekességek iránti érdeklődés, 

tájékozottság a témában. 

A személyes biztonság és társak biztonságának védelme a 

játékszituációkban, a döntésekben pedig a baleset-megelőzés 

fontosságának tudatos képviselete. 

A sport és a környezettudatosság értő összekapcsolása, a 

sportolási felszerelés és sportolási környezet felelős, jövőorientált 

használata, kímélete. 

 

Kulcsfogal

mak/ fogalmak 

Játékrendszer, taktika, támadási rend, védelmi rend, önszerveződés, 

problémaorientált taktikai megoldás, támadási stratégia, védekezési 

stratégia, megegyezésen alapuló játék. 

 

 

Tematikai egység Torna jellegű feladatok és táncos mozgásformák 

Órake

ret N: 51 

óra 

Előzetes tudás 

A differenciáltan összeállított gyakorlatok bemutatása átlagos 

mozgásbiztonsággal, szükség esetén segítő biztosítással. 

Esztétikus, fegyelmezett, rendezett testtartású végrehajtás. 

A differenciált gyakorlási mennyiség és minőség okai, 

következményei. 

Gyengeségek ellensúlyozása képességfejlesztéssel, gyakorlással. 

Kis tanári segítséggel, aktív tevékenykedés gyakorlási és 

versenyszituációban. 

Részleges önállóság és segítségadás az egyéni, páros és társas 

feladatokban. 

A tantárgyhoz 

(műveltségterülethez) 

kapcsolható fejlesztési 

feladatok 

A koordináció, a cselekvésbiztonság, a zenéhez illeszkedő 

mozgásritmus továbbfejlesztése a tornajellegű és táncos sorozatok 

során, a már ismert és új elem- és motívumkapcsolatokkal is. 

Az önállóság és kooperativitás növelése a mozgásrendszer 

működtetésének minden területén: bemelegítésben, 

képességfejlesztésben, gyakorlásban, versenyzésben, 

versenyrendezésben. Az erősségek és gyengeségek 

figyelembevétele. 

A közös tervezés, kivitelezés során a kellő határozottságú és 

öntudatú kommunikáció fejlesztése. 

A produktumok jó tartással, biztos kiállással történő, 
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gördülékeny, könnyed, plasztikus, esztétikus végrehajtásának 

elérése.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási 

pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

Gimnasztika 

Rendgyakorlatok gyakorlása 

A korábbi évfolyamokon gyakoroltak bővített elemkapcsolatokkal 

történő ismétlése. 

Alkalmazásuk az óraszervezés funkcióinak megfelelően. 

Szabadgyakorlati alapformájú gyakorlatok végzése 

A gyakorlatok variálása szempontjai szerinti változatok: pl. 

mozgásütem változtatása, kiinduló helyzet és kartartás változtatása. 

Az agonista és antagonista izmok arányos, harmonikus fejlesztése. 

Az aktív és passzív izomnyújtás – a hatás elkülönítése. 

Kéziszerek – thera band, gyógylabda, homokzsák stb. – 

alkalmazása. 

8-16 ütemű gimnasztikai gyakorlatok, egyidejű 

mozgáskapcsolatok, aszimmetrikus sorozatok. Önállóság a 

gyakorlatok kiválasztásában, gyakorlatsorok összeállításában. 

Összetett, komplex, fizikai képességeket fejlesztő gyakorlatok 

végzése 

Szabadgyakorlati alapformájú és természetes gyakorlatok 

differenciáltan, egyénre szabottan. 

Az ízületi lazaság megtartása, fokozása gimnasztikai és stretching 

gyakorlatokkal. 

Erőgyakorlatok az egyén számára optimális ellenállás 

leküzdésével. 

Anaerob állóképesség-fejlesztő eljárások a gimnasztika 

eszközeivel. 

Az egyensúly gyakorlatai: dinamikus gyakorlatok guggolásban, 

ülésben, fekvésben, forgómozgásokkal sorozatban. 

Az esztétikus mozgások előadásmódját segítő kondicionális és 

koordinációs képességfejlesztő eljárások. 

Mászások, függeszkedések differenciált követelménnyel, az 

egyéni fejlődést követő rendszeres kontrollal. 

 

Torna, sporttorna 

Talajon és a helyi tanterv szerint választott egy szeren, a 

korábbi követelményeken nehézségben túlmutató, vagy egy másik 

választott szeren új mozgásanyag tanulása, gyakorlása. 

Akrobatikus gyakorlatok – talajtorna 

Tartásos gyakorlatelemek, elemkapcsolatok gyakorlása: tarkóállás, 

fejállás, kézállás, mérlegek kéztámasszal, mérlegállások, spárgák, 

hidak mozgásos gyakorlatelemek gyakorlása: gurulóátfordulások 

különböző irányokba, gurulóátfordulás hátra-tolódás kézállásba, 

tarkóbillenés, fejenátfordulás, kézenátfordulás oldalt, kézenátfordulás, 

vetődések, átguggolások, átterpesztések, lábkörzések, dőlések, 

felállások egységesen az alapformában és differenciáltan a 

variációkban, az elemek mennyiségének és nehézségi fokának 

Természetismeret 

(fizika): 

egyensúly, 

mozgások, gravitáció, 

szabadesés, 

szögelfordulás. 

 

Természetismeret 

(biológia-

egészségtan):  

az izomműködés 

élettana. 
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továbbfejlesztése differenciáltan. 

Talajtorna gyakorlatsorok 

Gyakorlás során az egyéni optimum, önálló bővítés megjelenítése 

az elemkapcsolatokban, sorozatokban. 

Az esztétikus és harmonikus előadásmód igénye (feszítések, 

fejtartás, válltartás, spicc) mint minőségi elvárás megjelenik a 

hibajavítás, ismétlések során. 

Akrobatikus gyakorlatok – társas talajtorna 

Páros és mikrocsoportos gyakorlatok önálló összeállítása 

cselekvésbiztos szinten elsajátított talajtorna-elemek kreatív 

felhasználásával, a szükség szerint beépített segítségadást tartalmazva. 

Szertorna-gyakorlatok 

A gyakoroltatás során egységesen az alapformában és 

differenciáltan a variációkban, az elemek mennyiségének és nehézségi 

fokának továbbfejlesztése differenciáltan, egyénre szabottan történik. 

Szertorna, gyakorlás tornaszereken fiúk számára 

Korláton – terpeszülés, harántülés, nyújtott támasz, hajlított 

támasz, oldaltámaszok, lebegőtámasz, lebegő-felkartámasz, 

felkarfüggés, alaplendületek támaszban és felkarfüggésben, 

beterpesztések, terpeszpedzés, támlázás, szökkenés, fellendülés előre 

terpeszülésbe, felkarállás, felugrás beterpesztéssel támasz ülőtartásba, 

vetődési leugrás, kanyarlati leugrás. 

Nyújtón – kelepfelhúzódás támaszba, alaplendület, lendület előre 

180 fokos fordulattal, ellendülés, alálendülés, kelepforgások, 

térdfellendülés, billenés, támaszból homorított leugrás hátra, alugrás, 

nyílugrás. 

Gyűrűn – kéz- és lábfüggések, függések, lefüggések, mellső 

függőmérleg, hajlított támasz, nyújtott támasz, alaplendület, 

lendületvétel, húzódás-tolódás támaszba, vállátfordulás előre, 

homorított leugrás, leterpesztés hátra. 

 

Szertorna, gyakorlás tornaszereken lányok számára 

Gerendán – állások, térdelések, ülések, fekvések, térdelőtámaszok, 

mérlegek, guggolótámaszok, fekvőtámaszok, támaszban átlendítés, 

belendítés, hasonfekvésből emelés fekvőtámaszba, térdelőtámaszba, 

fordulatok állásban, guggolásban. Szökdelések, lábtartás cserék, 

felugrás egy láb át- és belendítéssel, homorított leugrás, terpesz 

csukaugrás. 

Felemáskorláton – támaszok, harántülés, térdfüggés, fekvőfüggés, 

függőtámasz, függésből lendítés, átguggolás, átterpesztés 

fekvőfüggésbe, pedzés, lendület előre-hátra függésben, támaszban 

lendület lebegőtámaszba, kelepfellendülés támaszba, fordulat 

fekvőfüggésben, térdfellendülés, guggoló függőállásból fellendülés 

támaszba, támaszból átfordulás előre fekvőfüggésbe, felugrás 

támaszba, felugrás függésbe, leugrás támaszból, alugrás, nyílugrás. 

Bemelegítés a torna gyakorlásához, egyénileg összeállított 

mozgássor, együttes bemelegítés az önálló mozgássorral. 

Célszerű gyakorlási és gyakorlásszervezési formációk 

működtetése önállóan. 

A segítségadás technikái, felelős külső kontrollal – a tudatos 

hibajavítás beépítése a mindennapi gyakorlási szokásokba. 

Művészetek: az 

esztétika fogalma. 
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Versenyszituációkon keresztül egyszerű szabályok alkalmazása. 

 

Ritmikus gimnasztika 

Az esztétikus, szép és nőies mozgásokat, alakformálást, minőségi 

interpretálást segítő kondicionális és koordinációs képességfejlesztő 

eljárások megismerése, gyakorlása. A testtartás, tágasság, 

forgásbiztonság kiemelt továbbfejlesztése. A ritmusérzék 

továbbfejlesztése, lehetőség önálló zeneválasztásra, a szélsőségektől 

való elhatárolódás mellett. Önálló bővítési lehetőség, önálló 

gyakorlatrészek hozzáadása a minimumhoz, páros és csoportos 

interpretációk támogatása. 

Szabadgyakorlatok gyakorlása 

Előkészítő tartásos és mozgásos elemek és fő mozgások 

alapformái ismétlése, és új, összetett formák gyakorlása. 

Kötélgyakorlatok gyakorlása 

Egyszerű és keresztezett áthajtások, ugrások és fordulatok 

áthajtások közben, kötélforgatások test körül és köré, kötélmozgatások 

egy kézzel, kötéldobások és -elkapások, kötélkörzések függőleges és 

vízszintes síkban. 

Karikagyakorlatok gyakorlása 

Ugrások és fordulatok karikamozgatás közben, karikaforgatások és 

átadások egyik kézből a másikba test körül és köré, karikadobások és -

elkapások, karikaáthajtások, karikapörgetések talajon és levegőben, 

karikakörzések függőleges és vízszintes síkban. 

10-12 elemből álló elemkapcsolat begyakorlása zenével – a zene 

ritmusának, dinamikájának megfelelve. 

Aerobik 

A sportági jelleg – dinamikus, statikus erő, egyensúlyozás, 

lazaság, ruganyosság és ritmusérzék – megvalósításához szükséges 

előkészítő és rávezető gyakorlatok. 

Az aerobik kritériumainak való megfelelés fejlesztése a gyakorlás 

által: testtartás, mozdulatok precíz végrehajtása, szinkron a zenével és 

egymással. 

Rövid koreográfiák ismétlése magas cselekvésbiztonsággal. 

Páros, mikrocsoportos koreográfiák önállóságra törekedve, a 

szükséges optimális tanári irányítással.  

Aerobik-bemutatók egyszerűsített szabályokkal. 

Részvétel egy csoportos aerobikgyakorlatban az egyszerűsített 

szabályoknak megfelelően. 

 

Táncos mozgásformák  

A helyi tantervben rögzített választás szerint egy, a helyi 

személyi és tárgyi körülményekhez, feltételekhez igazodó tánc, amely 

mozgásanyaga a Tánc és dráma kerettanterv mozgásanyagával 

összekapcsolható. 

Lehetséges minták a helyi tantervben rögzítésre: 

Sporttáncok gyakorlása 

A Magyar Divat- és Sporttánc Szövetség rendszeréhez tartozó, 

illetve ehhez a rendszerhez rokon táncok (sztepp, show, akrobatikus, 

electric boogie, salsa, diszkó, hip-hop, break, mambo, bugg, blues, 

Ének-zene: tempó, 

ritmus. 

 

Művészetek: 

romantika, 

modernitás. 
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modern, swing stb.) mozgásrendszerének iskolai alkalmazása a helyi 

lehetőségek szerint, a helyi tantervben rögzítetten - előkészítő tréning, 

motívumok, motívumkapcsolatok, koreográfiák tanulásának, 

gyakorlásának rendszere. 

Történelmi táncok gyakorlása 

Palotás, vagy keringő (esetleg mindkettő) – 56 motívumból álló 

rövid koreográfia megtanulása és ismétlése, bemutatása. 

Néptánc gyakorlása 

A magyar néptánckincs egyszerűbb motívumai és azok kapcsolatai 

a Tánc és dráma kerettantervben kidolgozottak szerint. 

Egy dunántúli, vagy alföldi, vagy erdélyi (esetleg a felsoroltak 

közül több) tánctípus motívumai és rövid táncfolyamata megtanulása, 

gyakorlása, előadása. 

Egyéb tornajellegű és táncos mozgásformák 

A tornajellegű kondicionális és koordinációs képességek és 

készségek alkalmazása más – a helyi lehetőségek szerint a helyi 

tantervben rögzített – mozgásrendszerekben. 

Gúlatorna, falmászás, gumiasztal, eszközös táncok, utcai táncok 

stb.  

ISMERETEK – SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

A hibajavítás megértése, kétirányú kommunikáció, tudásátadás, 

mások tanítása. 

Változtatási hajlandóság az egyéni hibás rutinokban. 

A nemnek megfelelő mozgás dinamikájának és harmonikus 

esztétikájának az átélése és tudatos felvállalása. 

A divat és a média testkultúrára ható kedvező és kedvezőtlen 

tényezőinek szétválasztása (értékfelismerés, önértékelés). 

A saját és társ testi épsége iránti felelősségvállalás a társak gyenge, 

esetleg sérült oldalának segítése, az erősségek elismerése, támogatása, 

egyéni és helyzetből adódó sajátosságok mérlegelése, az objektív 

megoldások keresése. 

A társak és a csoport irányítása a csoport közös érdekeinek 

figyelembevételével, a stratégiák egyeztetése. 

Alkotó, kooperatív feladatok, mozgásos tevékenységek – aktív 

részvétel a sportrendezvények, bemutatók szervezésében. 

Tornasport és tánctörténeti ismeretek, érdekességek. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Agonista, antagonista izmok, aktív és passzív nyújtás, dinamikus 

egyensúly, társas talajtorna, forgásbiztonság, táncstílus, divattánc, 

sporttánc. 

 

 

Tematikai egység Atlétikai jellegű feladatok 

Órake

ret N: 40 

óra 

Előzetes tudás 

Térdelő-, álló- és repülőrajt versenyhelyzetekben. 

Iramszakasz, egyéni irambeosztás. 

Különféle bottechnikák a váltófutásban. 

Optimális lendületszerzés, elrugaszkodás, repülőfázis, 

biztonságos leérkezés az ugrásokban. 

A hajítás, lökés és vetőmozgás biomechanikai különbözőségei. 
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A tantárgyhoz 

(műveltségterülethez) 

kapcsolható fejlesztési 

feladatok 

Jártasság kialakítása a biomechanikai törvényszerűségek 

alkalmazásában. 

Az önismeret fejlesztése a kedvező atlétikai mozgásformák 

kiválasztása és önálló gyakorlása révén. 

A már elsajátított atlétikai futó-, ugró-, dobószámok 

versenyszabályainak korosztályos előírások szerinti alkalmazása és 

betartása. 

Motiváló eljárások az egyéni eredmény, teljesítmény javítására. 

A mérhető teljesítményeken alapuló objektív ellenőrzés 

elfogadtatása, beépítése a döntéshozatalba. 

A folyamatos és visszatérő gyakorlás szerepének, 

jelentőségének, hatásának tudatosítása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási 

pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

Futások 

Rövidtáv, váltófutás, gátfutás 

A gyorsfutás technikáját javító gyakorlatok változatos 

végrehajtása. A kedvező rajthelyzet kialakítása, segédvonalak 

kijelölése. Versenyszerű végrehajtás, eredményorientált 

együttműködés váltófutásban. Csapatban 4x50-100 m-es váltók 

alakítása, versenyzés. A gátvételi technika alkalmazása magasabb 

akadályon, gáton 34 lépéses ritmusban. 

Középtáv, folyamatos futás, tájékozódási futás 

Választás a távok közül. A különböző távokhoz illeszkedő 

futótechnika kiválasztása. Jártasság az adott táv teljesítéséhez 

szükséges tempó és irambeosztás megválasztásában. Állóképesség-

fejlesztő módszerek rendszeres alkalmazása és teljesítményének 

nyomon követése. Az állóképesség-fejlesztő eljárások önálló 

gyakorlása.  

Folyamatos futás közbeni tájékozódás, kisebb területen 

célállomások megtalálása.  

 

Ugrások 

A homorító és távolugrás jellemzőinek ismerete, gyakorlati 

alkalmazása. Választás a magasugró technikák közül. 57 lépéses 

egyénileg kialakított nekifutással versenyszerű végrehajtás. 

Közreműködés versenyek lebonyolításában. 

Kondicionális jelleggel sorozat szökdelések végrehajtása. 13 

lépéses sorozat elugrás, illetve 24 lépéses sorozat felugrások 

technikajavító végrehajtása. Gyorsuló nekifutás optimális távolságról. 

 

Dobások 

A különböző dobásformákkal a törzsizom sokoldalú erősítése. 

Teljes lendületből történő hajítás. Választás az egyes lökő mozdulatok 

közül. Lendületvétellel egykezes vetés végrehajtása. Az optimális 

kidobási szögre, sebességre és magasságra törekvés. 

 

ISMERETEK – SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

Az iram és tempó megválasztása szempontjainak ismerete. 

Természetismeret 

(biológia-

egészségtan): 

szénhidrátlebontás. 

 

Természetismeret 

(fizika): 

 hajítások, energia. 

 

Történelem, 

társadalmi és 

állampolgári 

ismeretek: Az 

olimpiai eszme. Az 

újkori olimpiák 

története 
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A nekifutás módosítása szükségszerűségének ismerete. 

Az atlétikai ugrások és dobások technikatörténetének, a technikák 

változásai teljesítménynövelő hatásainak ismerete. 

Az olimpiákon szereplő atlétikai versenyszámok ismerete. 

„A gyorsabban, magasabbra, erősebben” jelmondat értelmezése. 

Önmagához képest a legjobb teljesítmény elérésére való törekvés, 

a siker átélése, a kudarc elfogadása és az azzal való megküzdés. 

Az élettani különbözőségek ismerete. 

Tájékozódási futás alapjainak ismerete. 

Kulcsfogal

mak/ fogalmak 

Egyéni reakcióidő, mozdulat- és mozgásgyorsaság, váltás közbeni 

alkalmazkodás, korrekció, holtpont, lépő, homorító és ollózó technika, 

átlépő, guruló, hasmánt- és floptechnika, ötlépéses hajító ritmus, lökés, 

vetés, jegyzőkönyvvezetés. 

 

 

Tematikai egység Alternatív és szabadidős mozgásrendszerek 

Órake

ret N: 60 

óra 

Előzetes tudás 

Az adott sportmozgás technikájának ismerete. 

A test feletti uralom szokatlan, új mozgásszituációkban. 

A baleseti kockázatok mérlegelése. 

Az adott alternatív sportmozgáshoz szükséges edzésmódszertani 

és balesetvédelmi alapfogalmak, eljárások. 

Szabadban, teremben, spontán helyzetben végezhető egyéni, 

társas, csoportos mozgásformák. 

A tantárgyhoz 

(műveltségterülethez) 

kapcsolható fejlesztési 

feladatok 

A rekreációs szemléletet tartalmazó életvitelhez szükséges 

sportági, élettani, edzéselméleti ismeretek megszerzése. Az önállóan 

kezdeményezett társas vagy csoportos sportoláshoz ismeretek, 

jártasságok megszerzése. A testnevelés újszerű tartalmakkal történő 

gazdagítása, az iskolai létesítményen belüli és tágabb környezetében 

lévő lehetőségek kihasználása sportolásra. A felnőtt kor sportos 

életviteléhez újabb sportágak megismerése, családi és csoportos 

öntevékeny sportoláshoz szükséges szervezési és rendezési 

ismeretek megszerzése.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási 

pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

A helyi tárgyi feltételek függvényében legalább négy választott 

sportági mozgás mozgásműveltségének fejlesztése.  

A szabadidő, ill. alternatív sportok rendszerben kezelése. A helyi 

tantervben választott alternatív sport technikai, taktikai, gyakorlási, 

edzési és versenyzési rutinjának kialakítása, a hozzátartozó eszközök, 

technikák és veszélyek kezelése. 

A szabadtéri formák hangsúlyának megerősítése. Edzés a 

természet erőivel - játszóterek, szabadidő-központok bevonása, az 

adottságok kihasználásával jégpálya készítése. 

Újszerű mozgásfeladatok kihívásainak való megfelelés, pl. a 

közlekedés-biztonság területén a kerékpározás kultúráját szem előtt 

tartva. 

Sportolás közben a rutinok megerősítése a zöldfelület 

Természetismeret 

(biológia-

egészségtan):  

élettan. 
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megóvásában, a tájhasználatban, az épületek megóvásában és az 

energia-, a vízhasználat, a dohányzás elleni küzdelem és a 

hulladékgyűjtés, újrahasznosítás területén. 

A családi, baráti, munkahelyi csoportos és öntevékeny sportolásra 

való felkészítés, az önszerveződéshez szükséges ismeretek, 

jártasságok átadása. Társaságban is jól alkalmazható mozgásos, 

kreatív, kommunikációs és kooperációs játékok tárházának bővítése. 

A többfunkciós helyi lehetőségek, eszközök bevonása a tartalmi 

változatosság biztosításához (természetes akadályok, ügyességi 

versenyek a környezet adta kihívások legyőzése). 

Egyszerű (akár saját készítésű) eszközökkel szerény térigényű 

mozgásformák elsajátítása. 

 

ISMERETEK – SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

Szabályismeret és baleset-megelőzési információk a helyi 

tantervben kidolgozott alternatív sportok területén. 

A helyes öltözködés és folyadékfogyasztás a szabadtéren végzett 

sportolás során. 

A környezettudatos magatartás, a testmozgások során az egyénnek 

önmagával, társaival és a természettel való harmonikus kapcsolata 

kialakítása.  

A táborozási eszközrendszer megismerése, használatában 

jártasság szerzése (tájfutás, tájoló és térkép használata, sátorverés, 

vízitúra, vándortábor stb.). 

Egy választott alternatív sportágban a világ-elit teljesítményének 

ismerete. 

Kulcsfogal

mak/ fogalmak 

Rekreáció, edzettség, fittség, jó közérzet, teljesítőképesség, 

újrahasznosítás, példamutatás; környezettudatos természet- és épített 

környezet-használat. 

  

 

Tematikai egység Önvédelem és küzdősportok 

Órake

ret N: 20 

óra 

Előzetes tudás 

Biztonsági követelmények és a küzdésekkel kapcsolatos rituálék.  

Az indulatok feletti uralom. 

Néhány önvédelmi megoldás, szabadulás a fogásból. 

A dzsúdó, illetve grundbirkózás alaptechnikái, szabályai. 

A tantárgyhoz 

(műveltségterülethez) 

kapcsolható fejlesztési 

feladatok 

Az akaraterő, a kitartás, a küzdőképesség, az önbizalom 

fejlesztése, a félelem leküzdése és a sportszerűség (fair play) 

szemléletének kiteljesítése. Küzdő típusú játékok tudatos 

alkalmazása a személyiségfejlesztésben, különös tekintettel az 

önuralomra, a társak tiszteletére és a szabályok elfogadására. A 

közösségben előforduló veszélyhelyzetek felismerése és kezelése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási 

pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

A küzdéseket előkészítő és rávezető gyakorlatok, játékok: 

Tolások-húzások, változó testrészekkel, testhelyzetekben.  

 

Történelem, 

társadalmi és 

állampolgári 

ismeretek: ókori 
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Grundbirkózás cselekvésbiztos gyakorlása: 

Alapállás, alaphelyzetek stabil alkalmazása, szabályos és erős 

fogások csuklóra, karra, nyakra, derékra, rögzített kilendítések, 

keresztfogások. 

Emelések hónaljfogással, derékfogással, kevert fogással. 

A mögékerülések és kiemelések különböző változatai, 

dobástechnikák, leszorítások alkalmazása. 

Az eredményes földharc technikájának elsajátítása. 

Egyéni és csapatversenyek, küzdési taktikát igénylő feladatok 

játékos formában és páros küzdelmek. 

 

Dzsúdó sportági készségfejlesztés: 

A korábban tanult technikák és taktikák továbbfejlesztése. 

Az egyensúlyt stabilizáló és azt kibillentő gyakorlatok, 

testsúlyáthelyezések, irányváltoztatások, előre, hátra, oldalra 

gurulások. 

Szabadulás különböző fogásokból (karfogás, ölelőfogás, fojtás). 

Támadáselhárítási módszerek (ütés, szúrás, rúgás, fejelés 

elhárításai). 

 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

Önmaga megvédésének ismerete, néhány támadáselhárítási eljárás 

ismerete, megértése és alkalmazása. 

Az érzelem- és feszültségszabályozás, az agresszió megelőzése a 

küzdőjellegű sporttevékenységek révén, az előnyök 

megfogalmazásának képessége. 

A sportszerű küzdések jellemformáló hatásának ismerete, 

elismerése. 

A megegyezésre készenlét képessége, a szabályok időleges, társ 

által megerősített felfüggesztésének, módosításának lehetősége. 

olimpiák, hősök, 

távol-keleti kultúrák. 

Kulcsfogal

mak/ fogalmak 

Viszonylagos erőkifejtés, fokozatosan növekvő erőkifejtés, 

sérülésmentes küzdelem, agresszió, önuralom, sportszerűség. 

 

 

Tematikai egység Egészségkultúra és prevenció 

Órak

eret N: 

50 óra 

Előzetes tudás 

Rendeződő egészségtudatosság, döntésképesség az egészséges, 

aktív életmód érdekében. 

Stressz- és feszültségoldó, terhelési, edzési és a test épségét, 

egészségét megőrző eljárásokból egy-két megoldás ismerete, 

alkalmazása. 

A gerincvédelmet érintő jártasság minden tanult feladat 

megoldásában. 

A terhelés igazítása a tesztek eredményeihez. 

A testmozgás szerepének ismerete a káros szenvedélyek elleni 

küzdelemben. 

A tantárgyhoz 

(műveltségterülethez) 

kapcsolható fejlesztési 

Az élethosszig tartó optimális, életkornak és testalkatnak 

megfelelő prevenciós és rekreációs mozgásos tevékenységek önálló 

működtetéséhez, bővítéséhez és szükség esetén gyógyászati céllal 
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feladatok történő gyakorlásához szükséges készségek és kompetenciák 

továbbfejlesztése. 

Az edzéshatáshoz szükséges ingerek nagysága és gyakorisága, a 

pihenő idő jelentősége.  

Az edzésre, a teljesítmény növelésére és mérésére, a prevencióra, 

rekreációra kész fizikai és mentális állapot állandósítása, a stressz 

kezelése. 

A fenntartásához szükséges elméleti és gyakorlati tudás 

rendszerré szervezése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási 

pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

Bemelegítés 

Általános és sportágspecifikus bemelegítő mozgásanyag 

feladatmegoldásai, kezdetben egyénileg, majd párban a tervezés, 

szervezés, levezetés, értékelés megvalósítása. 

A sportjátékhoz, tornához, futáshoz, ugráshoz, dobáshoz, 

küzdéshez kapcsolódó bemelegítések általános és speciális 

jellemzőinek, mozgásainak elkülönítése szóban és gyakorlatban 

egyaránt. 

 

Edzés, terhelés 

A fejlődés, a megfelelő hatékonyság alapfeltételeinek biztosítása: 

jól szervezettség, a felesleges állásidők kiküszöbölése, szükséges 

mozgásterjedelem (idő, ismétlésszám), szükséges intenzitás (sebesség, 

gyakorlatsűrűség, megfelelő ellenállás), terhelés-pihenés egyensúlya. 

Főbb témák: 

Kondicionális és koordinációs képességfejlesztés tervezése és 

megvalósítása a gyakorlatban egyénileg, párban, csoportban, eszközök 

nélkül és különböző eszközök segítségével. 

A fizikai fittség típusai, fejlesztési lehetőségei. A fizikai aktivitás 

szintjének becslése, követése. 

Önálló mozgásprogram-tervezés. 

Lehetséges hagyományos és alternatív eszközök: pulzusmérő, 

mozgásszenzorok, medicinlabda, súlyzó, ugrókötél, erősítő 

gumiszalag, gimnasztikai labda, pilates roller, TRX, erőgépek. 

A képességfejlesztő módszertani eljárások bemutatása: 

intervallumos, ismétléses, tartós és ellenőrző módszerekkel 

edzésfolyamatok. 

A koordinációt javító eljárások bemutatása: a végrehajtás 

megváltoztatása és a végrehajtás feltételeinek megváltoztatása. 

A rendelkezésre álló szabadidő megtervezésének eljárásai. 

Egyéni rekreációs megoldások bemutatása, foglalkozásrészlet 

vezetése. 

Konkrét sportági tevékenységre és mozgásanyagra fejlesztett 

kondicionális és koordinációs képességfejlesztés. 

Motoros tesztek lebonyolítása – helyi tervezés szerint. 

Természetismeret 

(biológia-

egészségtan): anaerob 

terhelés, az 

idegrendszer 

működése, a keringési 

rendszer működése, 

glikolízis, terminális 

oxidáció. 

 

Természetismeret 

(fizika): 

egyszerű gépek, 

erő, munka. 

Az egészséges test és lélek megóvása 

A munkahelyi és egyéb ártalmak elleni védekezésre való 

felkészítés: a biomechanikailag helyes testtartás és az egészséges 
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lábboltozat kialakításának és fenntartásának, a helyes légzésnek a 

gyakorlatai, az ülőmunka és a zárt tér ellensúlyozására szolgáló 

tevékenységek, a sportolás kedvező hatása a káros szenvedélyek 

megelőzésében. 

A stresszoldás gyakorlatai.  

A megtanult és folyamatosan használt stressz- és feszültségoldó 

módszerek tudatos alkalmazása, a feszültségek szabályozása. 

A test- és lelki harmónia fejlesztésének egyéb, alternatív 

megközelítése a helyi lehetőségek és programok szerint. 

A testtartásért felelős izmok kellő erejének és nyújthatóságának 

fejlesztése a helyesen végzett tartásjavító tornával (általános és 

konkrét sportági jelleggel). 

 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

A sport által a pillanatnyi kiteljesedés (flow) élményének 

megélése. 

A sportágak gyakorlásához megfelelően illeszkedő bemelegítő 

eljárások ismerete. 

A terhelésfokozás paramétereinek ismerete. 

Az alvás és ébrenlét megfelelő arányai, a sport szerepe az 

egészséges alvásban. 

A gerincsérülések, ártalmak elkerülési módozatainak ismerete. 

Sérült gerinc esetén az elsősegély ellátása, a sérülttel való helyes 

bánásmód ismerete.  

A stresszes állapot elleni tudatos védekezés ismerete. 

A helyes gerinctorna kivitelezésével kapcsolatos fogalmak, a 

gerinckímélet lényegének ismerete. 

A növekvő teljesítmény, sporteredmény objektív elismerése, öröm 

a másik ember teljesítménye felett, pozitív megerősítés. 

Az öröm mint pozitív életérzés melletti tudatos döntés, közös 

élmény, az egészség és a mozgásra fordított szabadidő 

megteremtésének egymást erősítő igénye (motiváció). 

A tudatos terhelésen, méréseken, önkontrollon alapuló 

teljesítményfejlesztés. 

Felelősségvállalás társak egészséges életmódja iránt. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Sportágspecifikus bemelegítés, mozgásterjedelem, intervallumos, 

ismétléses, tartós és ellenőrző módszer, terhelés-pihenés egyensúlya, 

stressz- és feszültségoldás, ingernagyság, ingergyakoriság, 

gerinckímélet. 

 

 

A fejlesztés 

várt eredményei 

a két évfolyamos 

ciklus végén 

Sportjátékok 

A helyi tanterv szerint tanított két sportjátékra vonatkozóan: 

Önállóság és önszervezés a bemelegítésben, a gyakorlásban, az 

edzésben és a játékban, játékvezetésben. 

Az adott sportjáték főbb versenykörülményeinek ismerete. 

Erős figyelemmel végrehajtott technikai elemek, taktikai megoldások, 

szimulálva a valódi játékszituációkat. 

Ötletjáték és 23 tudatosan alkalmazott formáció, a csapaton belüli 

szerepnek való megfelelés. 
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A csapat taktikai tervének, teljesítményének szakszerű és objektív 

megfogalmazása. 

A másik személy miénktől eltérő  szintű játéktudásának elfogadása. 

Kreativitást, együttműködést, tartalmas, asszertív társas kapcsolatokat 

szolgáló mozgásos játéktípusok ismerete és célszerű használata. 

Torna jellegű feladatok és táncos mozgásformák 

A torna mozgásanyagában az optimális végrehajtására jellemző téri, 

időbeli és dinamikai sajátosságok megjelenítése. 

Bonyolult gyakorlatelem sorok, folyamatok végrehajtása közben a 

mozgás koordinált irányítása. 

Önállóan összeállított összefüggő gyakorlatok tervezése, gyakorlása, 

bemutatása. 

Önálló zeneválasztás, a mozdulatok a zene időbeli rendjéhez illesztése. 

Könnyed, plasztikus, esztétikus végrehajtás a táncos 

mozgásformákban. A torna versenysport előnyei, veszélyei, a hozzá 

kapcsolódó testi képességek fejlesztési lehetőségeinek ismerete. 

Bemelegítő és képességfejlesztő gyakorlatok ismerete, a célnak 

megfelelő kiválasztása. 

Optimális segítségadás, biztosítás, biztatás. 

Hibajavítás és annak asszertív kommunikációja. 

Az izmok mozgáshatárát bővítő aktív és passzív eljárások ismerete. 

Atlétika jellegű feladatok 

A futások, ugrások és dobások képességfejlesztő hatásának 

felhasználása más mozgásrendszerekben. 

Az atlétikai versenyszámok biomechanikai alapjainak ismerete. 

Az állóképesség fejlesztésével, a lendületszerzés és az izom-

előfeszítések begyakorlásával a futó-, az ugró- és a dobóteljesítmények 

növelése. 

Az alapvető atlétikai versenyszabályok ismerete. 

Bemelegítés az atlétikai mozgásokhoz illeszkedően. 

Alternatív és szabadidős mozgásrendszerek 

A helyi tantervben kiválasztott sportmozgás végzése elfogadható 

cselekvésbiztonsággal. 

Uralom a test felett a sebesség, gyorsulás, tempóváltás, gurulás, 

csúszás, gördülés esetén. 

Feladatok önálló tervezése és megoldása alternatív sporteszközökkel. 

Az adott alternatív sportmozgáshoz szükséges edzés és balesetvédelmi 

alapfogalmak ismerete. 

Az ismeretek alkalmazása az új sporttevékenységek során. 

Önvédelem és küzdősportok 

A szabályok és rituálék betartása. 

Önfegyelem, az indulatok és agresszivitás kezelése. 

Több támadási és védekezési megoldás, kombináció ismerete az álló- 

és földharcban. 

Magabiztos támadáselhárítás és viselkedés veszélyeztetettség esetén. 

Egészségkultúra és prevenció 

A bemelegítés szükségessége élettani okainak ismerete. 

Az egészségük fenntartásához szükséges edzés, terhelés megtervezése. 

Tudatos védekezés a stresszes állapot ellen, feszültségek szabályozása. 

A testtartásért felelős izmok erősítését és nyújtását szolgáló 
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gyakorlatok ismerete, pontos gyakorlása, értő kontrollja. 

A gerinckímélet alkalmazása a testnevelési és sportmozgásokban, kerti 

és házimunkákban, az esetleges sérüléses szituációk megfelelő kezelése. 
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Helyi tanterv-Szakmai tárgyak a 34 762 01 Szociális gondozó és 

ápoló – megnevezésű szakképesítéshez - 
   

 

 

I. A szakképzés jogi háttere 

 

A szakképzési kerettanterv 

–   a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, 

–   a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény, 

valamint  
– az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának 

eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Kormányrendelet,  
– az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló 

217/2012. (VIII. 9.) Kormányrendelet,  
– a 34 762 01 Szociális gondozó és ápoló szakképesítés szakmai és 

vizsgakövetelményeit tartalmazó rendelet alapján készült. 
 

II. A szakképesítés alapadatai 

 

A szakképesítés azonosító száma: 34 762 01 

 

A szakképesítés megnevezése: Szociális gondozó és ápoló 

 
A szakmacsoport száma és megnevezése: 2 Szociális szolgáltatások 

Ágazati besorolás száma és megnevezése: III. Szociális 

Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 3 

 

Elméleti képzési idő aránya: 60% 

 

Gyakorlati képzési idő aránya: 40 % (az összefüggő szakmai gyakorlat és a szakmai 

készségfejlesztés is beleértendő) 
 

Az iskolai rendszerű képzéseknél az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: a 9. 

évfolyamot követően 140 
 

óra, a 10. évfolyamot követően 140 óra 
 

III. A szakképzésbe történő belépés feltételei 

 

Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség 

Bemeneti kompetenciák: - 

 
Szakmai előképzettség: - 
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Előírt gyakorlat: - 

 

Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek 

 

Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek 

 

IV. A szakképzés szervezésének feltételei 

 

Személyi feltételek 

A szakmai elméleti és gyakorlati képzésben a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 

törvény és a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény előírásainak megfelelő 

végzettséggel rendelkező pedagógus és egyéb szakember vehet részt.  

Ezen túl az alábbi tantárgyak oktatására az alábbi végzettséggel rendelkező szakember 

alkalmazható: 

Tantárgy Szakképesítés/Szakképzettség 

Szakmai készségfejlesztés és 

kommunikációs gyakorlat  

A szakmai készségfejlesztést 

csoportvezetésben jártas pszichológus, 

személyiségfejlesztő tréner végezheti; a 

kommunikációs gyakorlatot: pszichológus, 

okleveles szociális munkás, pedagógiai 

előadó, okleveles gyógypedagógus, 

okleveles szupervízor, szociális szervező,   

szociális kompetenciafejlesztő tréner, 

személyiségfejlesztő tréner 

Társadalomismeret 

Okleveles szociálpolitikus, okleveles 

szociális munkás, okleveles szociológus, 

okleveles társadalomismeret szakos tanár, 

szociális menedzser 

Monitorozó gyakorlat 

Okleveles szociálpolitikus, okleveles 

szociális munkás, okleveles szociológus, 

szociális szervező, szociális menedzser, 

ápoló (BsC) 

Szociálpolitikai, jogi és etikai ismeretek 

Okleveles szociálpolitikus, jogász, 

okleveles szociális munkás, szociális 

menedzser 

Pszichológiai alapismeretek 

Pszichológus, pedagógiai előadó, 

pszichiáter, okleveles gyógypedagógus, 

ápoló (BsC, MsC) 

Egészségügyi alapismeretek 

Orvos, ápoló (BsC, MsC), 

egészségügyi szakoktató, egészségtan 

tanár 

Klinikai ismeretek 
Orvos, ápoló (BsC, MsC), 

egészségügyi szakoktató 

Ápolási ismeretek 
Ápoló (BsC, MsC), egészségügyi 

szakoktató 

Népegészségügyi ismeretek 
Orvos, ápoló (BsC, MsC), 

egészségügyi szakoktató, egészségtan 
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tanár 

Az elsősegélynyújtás gyakorlata 
Orvos, ápoló (BsC, MsC), 

egészségügyi szakoktató, mentőtiszt 

Gondozási ismeretek 

Szociális munkás, szociális szervező, 

szociális menedzser; szociálpolitikus, 

szociológus, akinek minimum 3 éves 

szociális intézményvezetői gyakorlata van 

Gondozási gyakorlat 

Szociális munkás, szociális szervező, 

szociális menedzser, szociálpolitikus, 

egészségügyi szociális munkás 

Szociális munka elmélete 

Okleveles szociális munkás, okleveles 

szociálpolitikus, szociálpedagógus, 

szociális szervező, szociális menedzser, 

egészségügyi szociális munkás  

Esetmegbeszélés 

Okleveles szociális munkás, okleveles 

szociálpolitikus, szociálpedagógus, 

szociológus, szociális szervező, szociális 

menedzser, egészségügyi szociális 

munkás, akinek 3 éves szakmai gyakorlata 

van a szociális ellátások és szociális 

igazgatás területén  

Szupervízió 

Diplomás szupervízor vagy a Szociális 

Szakmai Szövetség Akkreditációs 

Bizottsága által csoportos szupervíziós 

munkára akkreditált szupervízor, 

pszichológus  

Mentálhigiéné 
Mentálhigiénikus-egészségfejlesztő, 

mentálhigiénikus, pszichológus  

Szociális adminisztráció 

Okleveles szociális munkás, okleveles 

szociálpolitikus, szociálpedagógus, 

szociológus, szociális menedzser, 

egészségügyi szociális munkás, akinek 3 

éves szakmai gyakorlata van a szociális 

ellátások vagy a szociális igazgatás 

területén 

A szakmai gyakorlat, a szociális munka 

gyakorlata  

Az alábbi feltételek együttes megléte: 

1. tereptanári végzettség 

2. a szakma gyakorlását szabályozó 

rendeletek (a személyes gondoskodást 

nyújtó szociális intézmények szakmai 

feladatairól és működésük feltételeiről, a 

személyes gondoskodást nyújtó 

gyermekjóléti, gyermekvédelmi 

intézmények, valamint személyek szakmai 

feladatairól és működésük feltételeiről) 

szerinti végzettséggel rendelkező 

szakember  

3. legalább öt év, az adott szakiránynak 

megfelelő szakmai gyakorlat 



Reményhír Szakközépiskola, Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola 

OM:201689 

Pedagógiai Program, 2017 

 

533 

 

Tárgyi feltételek  
A szakmai képzés lebonyolításához szükséges eszközök és felszerelések felsorolását a 

szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye (szvk) tartalmazza, melynek részletei az alábbiak: 

  
ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK 

 

A szakmai képzés lebonyolításához szükséges eszközök és felszerelések felsorolását a 

szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye (SZVK) tartalmazza, melynek további részletei az 

alábbiak: Nincs 

 

Ajánlás a szakmai képzés lebonyolításához szükséges további eszközökre és felszerelésekre: 

Nincs 
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V. A szakképesítés óraterve nappali rendszerű oktatásra 

 

5.1 Szakközépiskolai képzés esetén a heti és éves szakmai óraszámok: 
 

 heti óraszám éves óraszám 

heti óraszám éves óraszám 
évfolyam szabadsáv szabadsáv 

szabadsávval szabadsávval  
nélkül nélkül    

9. évfolyam 14,5 óra/hét 522 óra/év 17 óra/hét 612 óra/év 

Ögy  140  140 

10. 
évfolyam 23 óra/hét 828 óra/év 25 óra/hét 900 óra/év 

Ögy  140  140 

11. 
évfolyam 23 óra/hét 736 óra/év 25,5 óra/hét 816 óra/év 

Összesen:  2366 óra  2608 óra 

 

5.2.Szakközépiskolai képzés esetén a heti és éves közismereti óraszámok: 

 

Tantárgyak 9. évfolyam 10. évfolyam 11. évfolyam 
       

 heti éves heti éves heti éves 

 óraszám óraszám óraszám óraszám 

óraszá

m óraszám 
       

  Kötött órák    
       

Magyar - 

2 óra 72 1 óra 36 - - 
Kommunikáció       

       

Idegen nyelv 2 óra 72 2 óra 72 2 óra 64 
       

Matematika 2 óra 72 1 óra 36 - - 
       

Társadalomismeret 2 óra 72 1 óra 36 - - 
       

Természetismeret 3 óra 108 - - - - 
       

Testnevelés 3 óra 108 3 óra 108 3 óra 96 
       

Osztályközösség- 

1 óra 36 1 óra 36 1 óra 32 
építő Program       

       

Szabadon       

felhasználható 3 óra 108 2 óra 72 3,5 óra 112 

órakeret       
       

Összesen: 18 óra 648 11 óra 396 9,5 óra 304 
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5.3.A közismereti és szakmai órák aránya 

 

 Területek 9. évfolyam 10. évfolyam 11. évfolyam 
     

Közisme

ret Kötött órák 15 óra 9 óra 6 óra 
     

 Szabadon 
3 óra 2 óra 3,5 óra  

felhasználható 

órakeret     
     

 Összesen 18 óra 11 óra 9,5 óra 
     

Szakmai Kötött órák 14,5 óra 23 óra 23 óra 

elmélet 

és 

    

Szabadon 
2,5 óra 2 óra 2,5 óra gyakorla

t 

felhasználható 

órakeret    
     

 Összesen 17 óra 25 óra 25,5 óra 
     

Heti összes óraszám 35 óra 36 óra 35 óra 
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1. számú táblázat  
A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak heti óraszáma évfolyamonként 

 

  

Szakközépiskolai képzés közismereti oktatással 

1/9. évfolyam 2/10. évfolyam 
3/11. 

évfolyam 

heti 

óraszám ög

y 

heti 

óraszám ög

y 

heti 

óraszám 

e gy e gy e 
g

y 

A fő szakképesítésre 

vonatkozóan: 

Összesen 10 
4,

5 14

0 

15

,5 

7,

5 14

0 

15 8 

Összesen 14,5 23,0 23 

11499-12 

Foglalkoztatás II. 
Foglalkoztatás II.             

0,

5 
  

11497-12 

Foglalkoztatás I. 
Foglalkoztatás I.             2   

10569-16  Gondozási-ápolási 

alapfeladatok    

Szakmai készségfejlesztés és 

kommunikációs gyakorlat 
  

1,

5 
    

1,

5 
    1 

Szociálpolitikai, jogi és etikai 

ismeretek 

2,

5 
    

1,

5 
    1   

Pszichológiai alapismeretek 
2,

5 
    2         

Egészségügyi alapismeretek 2     
2,

5 
    

1,

5 
  

Ápolási, gondozási alapismeretek 3     1         

Megfigyelési és elsősegélynyújtási 

gyakorlat 
  

1,

5 
    2       

10570-16 A szükségletek Társadalomismeret       1,         
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felmérése   5 

Klinikai ismeretek       5         

Ápolási gyakorlat         2       

Gondozási ismeretek       2         

A gondozási szükségletek 

felmérésének gyakorlata 
        1       

Monitorozó gyakorlat   
1,

5 
    1       

10571-16 Sajátos gondozási 

feladatok  

Szociális munka elmélete             
3,

5 
  

Szociális munka gyakorlata               1 

Szociális gondozás             
4,

5 
  

Szociális gondozás gyakorlata               
3,

5 

Mentálhigiéné             1   

Esetmegbeszélés és szupervízió a 

gyakorlaton 
              

1,

5 

10572-16 Gondozási-ápolási 

adminisztráció  
A szociális adminisztráció 

gyakorlata  
            1 1 

Szabadon felhasználható 

órakeret 

Szakmai informatika  1   1   1 

Az emberi test működése 1   
0,

5 
  1  

Háztartási ismeretek 
0,

5 
  

0,

5 
  

0,

5 
 

Összes óra  11 6  
16

,5 

8,

5 
 

17

,5 
8 

Összesen:  17 
14

0 
25 

14

0 
25,5 

 

 
A kerettanterv szakmai tartalma - a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 8.§ (5) bekezdésének megfelelően - a nappali 

rendszerű oktatásra meghatározott tanulói éves kötelező szakmai elméleti és gyakorlati óraszám legalább 90%-át lefedi.  
Az időkeret fennmaradó részének (szabadsáv) szakmai tartalmáról a szakképző iskola szakmai programjában kell rendelkezni 
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2. számú táblázat 
A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak és témakörök óraszáma évfolyamonként 
 

  

Szakközépiskolai képzés közismereti oktatással 

1/9. évfolyam 2/10. évfolyam 
3/11. 

évfolyam 

Összesen 

e gy 
ög

y 
e gy 

ög

y 
e gy 

A szakképe-

sítésre vonatkozó: 

Összesen 
36

0 

16

2 14

0 

55

8 

27

0 14

0 

46

6 

24

7 

2063 Összesen 522 828 713 

Elméleti óraszámok (arány ögy-vel) 1384 óra (59,1%) 

Gyakorlati óraszámok (arány ögy-vel) 679 óra (40,9%) 

1
1

4
9

9
-1

2
 

F
o

g
la

lk
o

zt
at

ás
 

II
. 

Foglalkoztatás II. 0 0   0 0   15 0 15 

Munkajogi alapismeretek             4   4 

Munkaviszony létesítése             4   4 

Álláskeresés             4   4 

Munkanélküliség             3   3 

1
1

4
9

7
-1

2
 

F
o

g
la

lk
o

zt
at

ás
 

I.
 

Foglalkoztatás I. 0 0   0 0   62 0 62 

Nyelvtani rendszerezés 1             10   10 

Nyelvtani rendszerezés 2             10   10 

Nyelvi készségfejlesztés             22   22 

Munkavállalói szókincs             20   20 

1
0
5
6
9

-1
6

  

G
o
n
d
o
zá

si
-

áp
o
lá

si
 

al
ap

fe
la

d
at

o
k

  
  

Szakmai készségfejlesztés és 

kommunikációs gyakorlat 
0 54   0 54   0 31 139 

Tanulástechnikai gyakorlat   54             54 

A reális énkép szerepe a szociális segítésben         18       18 
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A szakmai együttműködés és a segítő 

kapcsolat 
        18     16 34 

A veszteségek feldolgozása gyakorlat               15 15 

A kongruens kommunikáció          18       18 

Szociálpolitikai, jogi és etikai ismeretek 90 0   54 0   31 0 175 

Szociálpolitikai alapismeretek 36     18         54 

A szociálpolitika intézményrendszere 18               18 

Jogi és családjogi alapismeretek       36         36 

A jóléti nagyrendszerek és lokális ellátások             16   16 

Közigazgatási ismeretek             15   15 

A szociális segítés etikája 36               36 

Pszichológiai alapismeretek 90 0   72 0   0 0 162 

Pszichológiai alapismeretek 36               36 

Szociálpszichológiai jelenségek és 

folyamatok 
36               36 

Az életút pszichológiája 18     36         54 

A személyiség pszichológiája        36         36 

Egészségügyi alapismeretek 72 0   90 0   47 0 209 

Az emberi test felépítése, szerveződési 

szintjei 
      54         54 

Kórok és kórokok       36         36 

A betegségek tünetei, a betegmegfigyelés 
szempontjai 

            32   32 

A gyógyszerelés             15   15 

A társadalmi helyzet és az egészség 18               18 

Közegészségügyi és járványtani ismeretek  36               36 

Egészségmegőrzés 18               18 

Ápolási, gondozási alapismeretek 
10

8 
0   36 0   0 0 144 

Általános ápolási ismertek 72               72 

Gondozási alapismeretek 36               36 

Az ápolás, gondozás dokumentációja       36         36 
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Megfigyelési és elsősegélynyújtási 

gyakorlat 
0 54   0 72   0 0 126 

Az ápolási folyamat megfigyelése         36       36 

A gondozási folyamat megfigyelése         36       36 

Elsősegélynyújtási gyakorlat   54             54 

1
0
5
7

0
-1

6
 A

 s
zü

k
sé

g
le

te
k

 f
el

m
ér

és
e 

  

Társadalomismeret 0 0   54 0   0 0 54 

A társadalmi egyenlőtlenség és szegénység 
okai 

      18         18 

A mai magyar társadalom       18         18 

A szükségletfelmérés módszerei       18         18 

Klinikai ismeretek 0 0   
18

0 
0   0 0 180 

A keringés, a vérképző, a légző- és az 

emésztőrendszer betegségei 
      36         36 

Pszichiátriai-, neurológia alapismeretek, az 
érzékszervek betegségei 

      36         36 

Endokrin, daganatos és sebészeti 

beavatkozást igénylő betegségek 
      36         36 

A kiválasztó-rendszer, nemi- és a 

reumatológiai betegségek  
      36         36 

Dietetikai ismeretek       18         18 

Geriátriai ismeretek       18         18 

Ápolási gyakorlat 0 0   0 72   0 0 72 

Alapápolás belgyógyászati betegek körében         36       36 

Alapápolás sebészeti beavatkozáson 

átesettek körében 
        36       36 

Gondozási ismeretek 0 0   72 0   0 0 72 

A gondozási szükségletek felmérése       18         18 

Gondozás és rehabilitáció fogyatékkal élők 
körében 

      18         18 

Gerontológia és az idősek rehabilitációja       18         18 

Gondozás és rehabilitáció a 

szenvedélybetegek körében 
      18         18 
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A gondozási szükségletek felmérésének 

gyakorlata 
0 0   0 36   0 0 36 

A gondozási szükségletek felmérése idősek 
körében 

        12       12 

A gondozási szükségletek felmérése 

fogyatékkal élők körében 
        12       12 

A gondozási folyamat tervezése         12       12 

Monitorozó gyakorlat 0 54   0 36   0 0 90 

A szociális ellátás intézményei    36             36 

Az egészségügyi ellátás intézményei   18             18 

Egy intézmény részletes megismerése         36       36 

1
0
5
7
1

-1
6
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Szociális munka elmélete 0 0   0 0   
10

9 
0 109 

Általános szociális munka             31   31 

Szociális munka egyénekkel és családokkal              31   31 

Szociális munka csoportokkal             31   31 

Közösségi szociális munka             16   16 

Szociális munka gyakorlata 0 0   0 0   0 31 31 

Egyénekkel és családokkal végzett szociális 

munka gyakorlata 
              15 15 

A csoportokkal végzett szociális munka 

gyakorlata 
              8 8 

Közösségi szociális munka gyakorlata               8 8 

Szociális gondozás 0 0   0 0   
14

0 
0 140 

Idős és fogyatékkal élő emberek ellátásai             38   38 

Aktivitás és foglalkoztatás             28   28 

Háztartási ismeretek             28   28 

Munka-, baleset- és tűzvédelem             10   10 

A gyógyászati segédeszközök beszerzése             10   10 

Gyógyíthatatlan betegek és haldoklók 

gondozása 
            26   26 

Szociális gondozás gyakorlata 0 0   0 0   0 
10

8 
108 
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Idős emberek gondozása               40 40 

Fogyatékkal élők gondozása               35 35 

Foglalkozási gyakorlat               8 8 

Háztartási gyakorlat               8 8 

Munka-, baleset- és tűzvédelem gyakorlata               9 9 

Gyógyíthatatlan betegek és haldoklók 

gondozása 
              8 8 

Mentálhigiéné 0 0   0 0   31 0 31 

Elméleti ismeretek             14   14 

A gondozás mentálhigiénés vonatkozásai             17   17 

Esetmegbeszélés és szupervízió a 

gyakorlaton 
0 0   0 0   0 46 46 

Esetmegbeszélés               31 31 

Szupervízió               15 15 

1
0
5
7
2

-1
6
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A szociális adminisztráció gyakorlata  0 0   0 0   31 31 62 

Az ápolás adminisztrációja             15   15 

A gondozás adminisztrációja             16   16 

Számítástechnika a gondozás 

adminisztrációjában 
              31 31 

Szabadon 

felhasználható 

órakeret 
Szakmai informatika  36   36   32 106 

 Az emberi test működése 36   18   32  86 

 Háztartási ismeretek 18   18   16  52 

Összesen:  
39

6 

21

6 14

0 

59

4 

30

6 14

0 

56

0 

25

6 
2608 

Összesen  612 900 816 2608 

Elméleti óraszámok/ aránya 1550 óra/59,43% 

Gyakorlati óraszámok/aránya 1058 óra/40,57% 

Jelmagyarázat: e/elmélet; gy/gyakorlat; ögy/összefüggő szakmai gyakorlat 
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VI. A szakmai vizsga részei 

 

1. Szakmai követelmények 

 

A B 
A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által  
elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló 

 kormányrendelet szerinti 
  

azonosító 

megnevezése 
száma  

10569-
16 Gondozási-ápolási alapfeladatok 

10570-
16 A szükségletek felmérése 

10571-
16 Sajátos gondozási feladatok 

10572-
16 Gondozási-ápolási adminisztráció 

11497-
12 Foglalkoztatás I. 

11499-
12 Foglalkoztatás II. 

 

2. Vizsgáztatási követelmények 
 
2.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei: 

 
Részletezve: 
 
27/2016.(IX.16.) EMMI rendelet az emberi erőforrások minisztere ágazatába tartozó 

szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről 

 

- Az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak – a 

szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint – egyenértékűek az adott 
követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével. 

 

- A képzés során elkészített alábbi munkák bemutatása, leadása: 

 

– „Egy fogyatékossággal élő és egy idős ember szükségletfelmérésének 

bemutatása”;  
– „Egy konkrét ellátott körül végzett, előzetesen megvalósított, egybefüggő, két 

hetes ápolási-gondozási gyakorlatról szóló Napló”, mely a napi ápolási gondozási 

feladatainak felsorolásán túl röviden bemutatja az intézményt és az ott folyó munkát (1 
gépelt oldal terjedelemben);  

– „A képzés során összegyűjtött, a gondozási folyamathoz kapcsolódó 
adminisztrációs tevékenység során használt nyomtatvány-sablonok” 

 
- A 120 órás (60 óra segítőkapcsolat kommunikációja és 60 óra készségfejlesztés a 
segítőkapcsolat működtetéséhez) szakmai készségfejlesztésről szóló igazolás 
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- A kerettantervben előírt (demonstrációs/gyakorló termi, valamint a szociális és egészségügyi 

ellátórendszer intézményeiben tereptanár végzettséggel rendelkező szakember irányításával 
letöltött) gyakorlat teljesítéséről szóló igazolás 

23 
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2.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele: 

 A B C 

2.2.1
.  A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak 

2.2.2

. 

azonosító 

megnevezése 

a modulzáró vizsga 

száma 
vizsgatevékenysé

ge   

2.2.3
. 

10569-
16 Gondozási-ápolási alapfeladatok gyakorlati, írásbeli 

2.2.4
. 

10570-
16 A szükségletek felmérése gyakorlati 

2.2.5
. 

10571-
16 Sajátos gondozási feladatok gyakorlati 

2.2.6
. 

10572-
16 Gondozási-ápolási adminisztráció gyakorlati 

2.2.7
. 

11498-
12 Foglalkoztatás I. írásbeli 

2.2.8
. 

11499-
12 Foglalkoztatás II. írásbeli  

 

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró 

vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása 

legalább 51%-osra értékelhető. 
 

 

2.3 A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai: 

 

2.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység 

 
A vizsgafeladat megnevezése: Napi ápolási-gondozási feladatok ellátása 

 
A vizsgafeladat ismertetése: Napi ápolási-gondozási feladatok ellátása bentlakásos 

szociális vagy egészségügyi intézményben, amely során egy-egy vizsgázó egy-egy 

ellátott mellett tevékenykedik, de a vizsgázók párhuzamosan vizsgázhatnak a 
megosztott vizsgabizottság egy tagjának és a tereptanár jelenlétében. 

 

A vizsgafeladat időtartama: 60 perc 

 

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 50 % 
 

2.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység 

 
A vizsgafeladat megnevezése: Esetleírás értelmezése 

 
A vizsgafeladat ismertetése: A szociális gondozás dilemmáinak értelmezése egy 

esetleírás alapján 

 
A vizsgafeladat időtartama: 120 perc 

 
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20 % 

 

2.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység 
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A vizsgafeladat megnevezése: A bentlakásos szociális intézményben ellátott 
napi ápolási-gondozási feladatok értelmezése, indoklása 
 
 
 

 
24 
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A vizsgafeladat ismertetése: Gondozási-ápolási tevékenység folyamatának 
bemutatása és értékelése központilag 

 

összeállított szóbeli tételsor alapján. 

 

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő15 perc, válaszadási idő: 15 

perc) A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30 % 

 

 

2.4 A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a 

vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és 

egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes 

szabályok: 

 

A gyakorlati vizsga csak olyan intézményben szervezhető, ahol a vizsgázó 

minimum 1 hét gyakorlati időt eltöltött. 
 

A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételeként előírt szükségletfelmérést és 
naplót a tereptanár vagy a gyakorlatvezető tanár a nemzeti köznevelésről szóló 

2011.évi CXC. törvény 54 § (2) bekezdés a) pontja szerint értékeli.  

Szakmai vizsgára bocsátási feltétel teljesítésének kizárólag a minimum elégségesre 
értékelt vizsgamunka tekinthető. Az értékelést követően a vizsgabizottság 

rendelkezésére kell bocsátani 10 nappal a komplex szakmai vizsga megkezdése előtt. 
 

A szakképesítéssel kapcsolatos előírások a http://nive.hu/ weblapon érhetők el a 
Vizsgák menüpontban. 



 

A 

11499-12 azonosító számú 

Foglalkoztatás II. 

megnevezésű 

szakmai követelménymodul 

tantárgyai, témakörei 



 

554 

A 11499-12 azonosító számú Foglalkoztatás II. megnevezésű szakmai 

követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő 

kompetenciák. 

  

F
o
g
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o
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II
. 

FELADATOK 

Munkaviszonyt létesít x 

Alkalmazza a munkaerőpiaci 

technikákat 
x 

Feltérképezi a karrierlehetőségeket x 

Vállalkozást hoz létre és működtet x 

Motivációs levelet és önéletrajzot 

készít 
x 

Diákmunkát végez x 

 

SZAKMAI ISMERETEK 

Munkavállaló jogai, munkavállaló 

kötelezettségei, munkavállaló 

felelőssége 

x 

Munkajogi alapok, foglalkoztatási 

formák 
x 

Speciális jogviszonyok (önkéntes 

munka, diákmunka) 
x 

Álláskeresési módszerek x 

Vállalkozások létrehozása és 

működtetése 
x 

Munkaügyi szervezetek x 

Munkavállaláshoz szükséges iratok x 

Munkaviszony létrejötte x 

A munkaviszony adózási, 

biztosítási, egészség- és 

nyugdíjbiztosítási összefüggései 

x 

A munkanélküli (álláskereső) jogai, 

kötelezettségei és lehetőségei  
x 

A munkaerőpiac sajátosságai 

(állásbörzék és pályaválasztási 

tanácsadás)  

x 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

Köznyelvi olvasott szöveg 

megértése 
x 

Köznyelvi szöveg fogalmazása 

írásban 
x 

Elemi szintű számítógép használat x 

Információforrások kezelése x 

Köznyelvi beszédkészség x 
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SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Önfejlesztés x 

Szervezőkészség x 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

Kapcsolatteremtő készség x 

Határozottság x 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 

Logikus gondolkodás x 

Információgyűjtés x 

 

 

 
1. Foglalkoztatás II. tantárgy      15 óra 

 
1.1. A tantárgy tanításának célja 

A tanuló általános felkészítése az álláskeresés módszereire, technikáira, valamint a 

munkavállaláshoz, munkaviszony létesítéséhez szükséges alapismeretek elsajátítására.  

 
1.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

 
1.3. Témakörök 

1.3.1. Munkajogi alapismeretek 4 óra 

Munkavállaló jogai (megfelelő körülmények közötti foglalkoztatás, bérfizetés, 

költségtérítés, munkaszerződés módosítás, szabadság), kötelezettségei (megjelenés, 

rendelkezésre állás, munkavégzés, magatartási szabályok, együttműködés, 

tájékoztatás), munkavállaló felelőssége (vétkesen okozott kárért való felelősség, 

megőrzési felelősség, munkavállalói biztosíték). 

Munkajogi alapok: felek a munkajogviszonyban, munkaviszony létesítése, 

munkakör, munkaszerződés módosítása, megszűnése, megszüntetése, felmondás, 

végkielégítés, pihenőidők, szabadság. 

Foglalkoztatási formák: munkaviszony, megbízási jogviszony, vállalkozási 

jogviszony, közalkalmazotti jogviszony, közszolgálati jogviszony. 

Speciális jogviszonyok: egyszerűsített foglalkoztatás: fajtái: atipikus munkavégzési 

formák az új munka törvénykönyve szerint (távmunka, bedolgozói munkaviszony, 

munkaerő-kölcsönzés, rugalmas munkaidőben történő foglalkoztatás, egyszerűsített 

foglalkoztatás (mezőgazdasági, turisztikai idénymunka és alkalmi munka), 

önfoglalkoztatás, őstermelői jogviszony, háztartási munka, iskolaszövetkezet 

keretében végzett diákmunka, önkéntes munka. 

 
1.3.2. Munkaviszony létesítése 4 óra 

Munkaviszony létrejötte, fajtái: munkaszerződés, teljes- és részmunkaidő, 

határozott és határozatlan munkaviszony, minimálbér és garantált bérminimum, 

képviselet szabályai, elállás szabályai, próbaidő. 

Munkavállaláshoz szükséges iratok, munkaviszony megszűnésekor a munkáltató 

által kiadandó dokumentumok. 

Munkaviszony adózási, biztosítási, egészség- és nyugdíjbiztosítási összefüggései: 

munkaadó járulékfizetési kötelezettségei, munkavállaló adó- és járulékfizetési 

kötelezettségei, biztosítottként egészségbiztosítási ellátások fajtái (pénzbeli és 

természetbeli), nyugdíj és munkaviszony. 
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1.3.3. Álláskeresés 4 óra 

Karrierlehetőségek feltérképezése: önismeret, reális célkitűzések, helyi 

munkaerőpiac ismerete, mobilitás szerepe, képzések szerepe, foglalkoztatási 

támogatások ismerete. 

Motivációs levél és önéletrajz készítése: fontossága, formai és tartalmi kritériumai, 

szakmai önéletrajz fajtái: hagyományos, Europass, amerikai típusú, önéletrajzban 

szereplő email cím és fénykép megválasztása, motivációs levél felépítése. 

Álláskeresési módszerek: újsághirdetés, internetes álláskereső oldalak, személyes 

kapcsolatok, kapcsolati hálózat fontossága, EURES (Európai Foglalkoztatási Szolgálat 

az Európai Unióban történő álláskeresésben), munkaügyi szervezet segítségével 

történő álláskeresés, cégek adatbázisába történő jelentkezés, közösségi portálok 

szerepe. 

Munkaerőpiaci technikák alkalmazása: Foglalkozási Információs Tanácsadó (FIT), 

Foglalkoztatási Információs Pontok (FIP), Nemzeti Pályaorientációs Portál (NPP).  

Állásinterjú: felkészülés, megjelenés, szereplés az állásinterjún, testbeszéd szerepe. 

 
1.3.4. Munkanélküliség 3 óra 

A munkanélküli (álláskereső) jogai, kötelezettségei és lehetőségei: álláskeresőként 

történő nyilvántartásba vétel; a munkaügyi szervezettel történő együttműködési 

kötelezettség főbb kritériumai; együttműködési kötelezettség megszegésének 

szankciói; nyilvántartás szünetelése, nyilvántartásból való törlés; munkaügyi szervezet 

által nyújtott szolgáltatások, kiemelten a munkaközvetítés. 

Álláskeresési ellátások („passzív eszközök”): álláskeresési járadék és nyugdíj előtti 

álláskeresési segély. Utazási költségtérítés.  

Foglalkoztatást helyettesítő támogatás.  

Közfoglalkoztatás: közfoglalkoztatás célja, közfoglalkoztatás célcsoportja, 

közfoglalkoztatás főbb szabályai 

Munkaügyi szervezet: Nemzeti Foglalkoztatási Szervezet (NFSZ) felépítése, 

Nemzeti Munkaügyi Hivatal, munkaügyi központ, kirendeltség feladatai.  

Az álláskeresők részére nyújtott támogatások („aktív eszközök”): önfoglalkoztatás 

támogatása, foglalkoztatást elősegítő támogatások (képzések, béralapú támogatások, 

mobilitási támogatások). 

Vállalkozások létrehozása és működtetése: társas vállalkozási formák, egyéni 

vállalkozás, mezőgazdasági őstermelő, nyilvántartásba vétel, működés, vállalkozás 

megszűnésének, megszüntetésének szabályai. 

A munkaerőpiac sajátosságai, NFSZ szolgáltatásai: pályaválasztási tanácsadás, 

munka- és pályatanácsadás, álláskeresési tanácsadás, álláskereső klub, pszichológiai 

tanácsadás. 

 
1.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem 

 
1.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

 
1.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

 

Sors

zám 

Alkalmazott 

oktatási módszer 

neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 

Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések  egyé csop oszt
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ni ort ály 

1. magyarázat x       

2. megbeszélés   x     

3. vita   x     

4. szemléltetés     x   

5. szerepjáték   x     

6. házi feladat     x   

 

 
1.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák (ajánlás) 

 

Sorsz

ám 

Tanulói 

tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 
Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések  eg

yéni 

csop

ort-

bontás 

oszt

ály-

keret 

1. Információ feldolgozó tevékenységek 

1.1. 
Olvasott szöveg 

önálló feldolgozása 
x       

1.2. 

Olvasott szöveg 

feladattal vezetett 

feldolgozása 

x       

1.3. 

Olvasott szöveg 

feldolgozása 

jegyzeteléssel 

x       

1.4. 

Hallott szöveg 

feldolgozása 

jegyzeteléssel 

x       

1.5. 

Hallott szöveg 

feladattal vezetett 

feldolgozása 

x       

1.6. 
Információk önálló 

rendszerezése 
x       

1.7. 
Információk feladattal 

vezetett rendszerezése 
x       

2. Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok 

2.1. Leírás készítése   x     

2.2. 
Válaszolás írásban 

mondatszintű kérdésekre 
  x     

2.3 
Tesztfeladat 

megoldása 
  x     

 

 
1.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) bekezdés a) pontja 

szerinti értékeléssel. 
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A 

11497-12 azonosító számú 

Foglalkoztatás I. 

megnevezésű 

szakmai követelménymodul 

tantárgyai, témakörei 
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A 11497-12 azonosító számú Foglalkoztatás I. megnevezésű szakmai 

követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő 

kompetenciák. 

  

F
o
g
la
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o
zt

at
ás

 

I.
 

FELADATOK 

Idegen nyelven:   

bemutatkozik (személyes és 

szakmai vonatkozással) 
x 

egyszerű alapadatokat tartalmazó 

formanyomtatványt kitölt 
x 

idegen nyelvű szakmai irányítás, 

együttműködés melletti munkát 

végez 

x 

SZAKMAI ISMERETEK 

Idegen nyelven:   

közvetlen szakmájára vonatkozó 

gyakran használt egyszerű szavak, 

szókapcsolatok 

x 

a munkakör alapkifejezései 
x 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

Egyszerű formanyomtatványok 

kitöltése idegen nyelven 
x 

Szakmai párbeszédben elhangzó 

idegen nyelven feltett egyszerű 

kérdések megértése, illetve azokra való 

reagálás egyszerű mondatokban 

x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Fejlődőképesség, önfejlesztés x 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

Nyelvi magabiztosság x 

Kapcsolatteremtő készség x 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 

Információgyűjtés x 

Analitikus gondolkodás x 

 

 
2. Foglalkoztatás I. tantárgy      62 óra 

 
2.1. A tantárgy tanításának célja 

A tantárgy tanításának célja, hogy a diákok képesek legyenek személyes és szakmai 

vonatkozást is beleértve bemutatkozni idegen nyelven. Továbbá egyszerű alapadatokat 
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tartalmazó formanyomtatványt kitölteni. Illetve cél, hogy a tanuló idegen nyelvű szakmai 

irányítás mellett képes legyen eredményesen végezni a munkáját.  

Cél, hogy a rendelkezésre álló 62 tanóra egység keretén belül egyrészt egy alapvető 

nyelvtani rendszerezés történjen meg a legalapvetőbb igeidők, segédigék, illetve a 

mondatszerkesztési eljárásokhoz kapcsolódóan. Majd erre építve történjen meg az idegen 

nyelvi asszociatív memóriafejlesztés és az induktív nyelvtanulási készségfejlesztés 4 

alapvető, a mindennapi élethez kapcsolódó társalgási témakörön keresztül. Végül ezekre az 

ismertekre alapozva valósuljon meg a szakmájához kapcsolódó idegen nyelvi 

kompetenciafejlesztés. 

 
2.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Idegen nyelvek 

 
2.3. Témakörök 

2.3.1. Nyelvtani rendszerezés 1 10 óra 

A 10 óra alatt a tanulók átismétlik a 3 alapvető idősíkra (jelen, múlt, jövő) 

vonatkozó igeidőket, illetve begyakorolják azokat, hogy a munkavállaláshoz 

kapcsolódóan az állásinterjú során ne okozzon gondot sem a múltra, sem a jövőre 

vonatkozó kérdések megértése, illetve az azokra adandó egyszerű mondatokban 

történő válaszok megfogalmazása. A témakör elsajátítása révén a diák alkalmassá 

válik a munkavégzés során az elvégzendő, illetve elvégzett feladathoz kapcsolódó a 

munkaadó által idegen nyelven feltett egyszerű, az elvégzendő munka elért 

eredményére, illetve a jövőbeli feladatokra vonatkozó kérdések megértésére, valamint 

a helyes igeidő használattal ezekre egyszerű mondatokban is képes lesz reagálni. 

A célként megfogalmazott idegen nyelvi magabiztosság csak az alapvető igeidők 

helyes és pontos használata révén fog megvalósulni. 

 
2.3.2. Nyelvtani rendszerezés 2 10 óra 

A témakör tananyagaként megfogalmazott nyelvtani egységek – a tagadás, a 

jelen idejű feltételes mód, illetve a segédigék (képesség, lehetőség, szükségesség) - 

használata révén a diák képes lesz egzaktabb módon idegen nyelven bemutatkozni 

szakmai és személyes vonatkozásban egyaránt. Egyszerű mondatokban meg tudja 

fogalmazni az állásinterjún idegen nyelven feltett kérdésekre a választ kihasználva a 3 

alapvető igeidő, a segédigék által biztosított nyelvi precizitás adta kereteket. A 

kérdésfeltevés, a szórend alapvető szabályainak elsajátítása révén alkalmassá válik 

a diák arra, hogy egy munkahelyi állásinterjún megértse a feltett kérdéseket, illetve 

esetlegesen ő maga is egyszerű tisztázó kérdéseket tudjon feltenni a munkahelyi 

meghallgatás során. 

 
2.3.3. Nyelvi készségfejlesztés 22 óra 

(Az induktív nyelvtanulási képesség és az idegen nyelvi asszociatív memória 

fejlesztése fonetikai készségfejlesztéssel kiegészítve) 

 

A 22 órás nyelvi készségfejlesztő blokk célja, hogy rendszerezze a diák idegen 

nyelvi alapszókincshez kapcsolódó ismereteit. Az induktív nyelvtanulási 

képességfejlesztés és az idegen nyelvi asszociatív memóriafejlesztés 4 alapvető 

társalgási témakörön keresztül valósul meg. Az induktív nyelvtanulási képesség által 

egy adott idegen nyelv struktúráját meghatározó szabályok kikövetkeztetésére lesz 

alkalmas a tanuló. Ahhoz, hogy a diák koherensen lássa a nyelvet és ennek 

szellemében tudjon idegen nyelven reagálni, feltétlenül szükséges ennek a 
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képességnek a minél tudatosabb fejlesztése. Ehhez szorosan kapcsolódik az idegen 

nyelvi asszociatív memóriafejlesztés, ami az idegen nyelvű anyag megtanulásának 

képessége: képesség arra, hogy létrejöjjön a kapcsolat az ingerek (az anyanyelv szavai, 

kifejezése) és a válaszok (a célnyelv szavai és kifejezései) között. Mind a két fejlesztés 

hétköznapi társalgási témakörök elsajátítása során valósul meg.  

Az elsajátítandó témakörök: 

- személyes bemutatkozás 

- a munka világa 

- napi tevékenységek, aktivitás 

- étkezés, szállás 

Ezen a témakörön keresztül valósul meg a fonetikai dekódolási képességfejlesztés 

is, amely során a célnyelv legfontosabb fonetikai szabályaival ismerkedik meg a 

nyelvtanuló. 

 
2.3.4. Munkavállalói szókincs 20 óra 

(Munkavállalással kapcsolatos alapvető szakszókincs elsajátítása) 

A 20 órás szakmai nyelvi készségfejlesztés csak a 42 órás 3 alapozó témakör 

elsajátítása után lehetséges. Cél, hogy a témakör végére a diák egyszerű mondatokban, 

megfelelő nyelvi tartalmi koherenciával tudjon bemutatkozni kifejezetten szakmai 

vonatkozással. A témakör tananyagának elsajátítása révén alkalmas lesz a 

munkalehetőségeket feltérképezni a célnyelvi országban. Begyakorolja az 

alapadatokat tartalmazó formanyomtatvány kitöltését. Elsajátítja azt a szakmai jellegű 

szókincset, ami alkalmassá teszi arra, hogy a munkalehetőségekről, 

munkakörülményekről tájékozódjon. A témakör tanulása során közvetlenül a 

szakmájára vonatkozó gyakran használt kifejezéseket sajátítja el. 

 
2.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Az órák kb. 50%-a egyszerű tanteremben történjen, a másik fele pedig számítógépes 

tanteremben, hiszen az oktatás jelentős részben digitális tananyag által támogatott 

formában zajlik. 

 
2.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

 

A tananyag kb. fele digitális tartalmú oktatási anyag, így speciálisak mind a módszerek, 

mind pedig a tanulói tevékenységformák. 
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2.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

 

Sors

zám 

Alkalmazott 

oktatási módszer 

neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 
Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések  egyé

ni 

csop

ort 

oszt

ály 

1. magyarázat   x   

2. megbeszélés   x   

3. szemléltetés   x   

4. 
kooperatív 

tanulás 

 x  
  

5. szerepjáték  x    

6. házi feladat x     

7. 
digitális alapú 

feladatmegoldás 

x   
  

 

 
2.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák (ajánlás) 

 

Sorsz

ám 

Tanulói 

tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 
Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések  eg

yéni 

csop

ort-

bontás 

oszt

ály-

keret 

1. Információ feldolgozó tevékenységek 

1.1. 
Olvasott szöveg 

önálló feldolgozása 
x       

1.2. 

Olvasott szöveg 

feladattal vezetett 

feldolgozása 

x       

1.3. 

Hallott szöveg 

feldolgozása 

jegyzeteléssel 

    x   

1.4. 

Hallott szöveg 

feladattal vezetett 

feldolgozása 

x   x   

1.5. 
Információk feladattal 

vezetett rendszerezése 
x       

2. Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok 

2.1. Levélírás x       

2.2. 
Válaszolás írásban 

mondatszintű kérdésekre 
x       

3. Komplex információk körében 

3.1. 
Elemzés készítése 

tapasztalatokról 
    x   

4. Csoportos munkaformák körében 
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4.1. 

Feladattal vezetett 

kiscsoportos 

szövegfeldolgozás 

    x   

4.2. 
Csoportos 

helyzetgyakorlat 
    x   

 

 
2.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) bekezdés a) pontja 

szerinti értékeléssel. 
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A 

10569-16 azonosító számú 

Gondozási-ápolási alapfeladatok 

megnevezésű 

szakmai követelménymodul 

tantárgyai, témakörei 
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A 10569-16 azonosító számú Gondozási-ápolási alapfeladatok megnevezésű szakmai 

követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő 

kompetenciák 
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FELADATOK 

Tiszteletben tartja a szolgáltatást 

igénybevevők értékeit, autonómiáját, 

identitását, érdekeiket szem előtt tartva 

oldja meg az etikai dilemmákat 

x x x x x x 

Munkája során kezeli előítéleteit, a 

szerep-összeférhetetlenségeket 
x x x 

 
x x 

A szakmai titoktartás szabályai 

szerint kezeli a birtokába jutott 

információkat 

x x x 
 

x x 

Együttműködik más 

szakemberekkel, betartja szakmai 

illetékessége határait 

x 
   

x x 

Alkalmazza az önismeret-fejlesztés, 

az önvédelem és a szakmai hitelesség 

megőrzésének technikáit 

x 
     

A segítséget kérőkkel nondirektív, 

segítő beszélgetést folytat 
x 

   
x 

 

Értelmezi a konfliktusokat, 

alkalmazza a konfliktuskezelés 

különböző módszereit 

x 
 

x 
 

x 
 

Értelmezi a szolgáltatást 

igénybevevő problémáit a társadalmi, 

pszichológiai és szociálpszichológiai 

folyamatok tükrében 

x x x 
 

x x 

Értelmezi a társadalompolitikai és 

szociálpolitikai alapfogalmakat, 

alapvető összefüggéseket 

x x 
    

Megfigyeli a szolgáltatást 

igénybevevő állapotváltozásait, és 

elvégzi a szükségletekhez és az orvosi 

utasításokhoz igazodó alapápolási 

feladatokat, valamint egészségügyi 

felvilágosító munkát végez  

  
x x x 

 

Elvégzi az alapvető életfunkciók, a 

vércukorszint, a testsúly, a 

testmagasság mérését és az adatok 

rögzítését 

   
x x x 
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Elkészíti a szolgáltatást 

igénybevevő ágyát, elvégzi az 

ágyneműcserét; alkalmazza az 

állapotnak megfelelő fektetési 

módokat, kényelmi eszközöket 

    
x x 

A beteg mozgatására, emelésére és 

a biológiai kóroki tényezők elleni 

védelemre vonatkozó előírásokat 

betartja  

   
x x x 

Megelőzi, felismeri és ellátja a 

felfekvést; szükség szerint segítséget 

nyújt a hely- és helyzetváltoztatásban, 

részt vesz a beteg mobilizálásában  

   
x x x 

Szükség esetén segítséget nyújt a 

személyes higiéné megteremtésében, 

az étkezésben és a folyadékpótlás 

biztosításában 

   
x x x 

Az orvos utasításainak megfelelően 

alkalmazza a fizikális és természetes 

gyógymódokat, a megfelelő 

gyógyszereket, felismeri a gyógyszerek 

esetleges mellékhatását, valamint 

összeállítja a házi patika szereit és 

szabályszerűen tárolja a gyógyszereket 

   
x x x 

Orvosi utasításra intramusculáris és 

subcután injekciózást végez, jelzi az 

injekciózás esetleges szövődményeit 
   

x x x 

Vizsgálatra testváladékot vesz le és 

tárol    
x x x 

Részt vesz a járvány kialakulásának 

megelőzésében és a kialakult járvány 

lokalizálásában 
   

x x x 

Alkalmazza a fertőtlenítő 

eljárásokat; kezeli a veszélyes 

hulladékokat 
   

x x x 

Ismeri és alkalmazza a veszélyek és 

ártalmak ellen védő egyéni 

védőeszközöket, valamint a 

védőeszközök használatának szabályait  

   
x x x 

Felismeri a közvetlen életveszélyt, 

elsősegélyt nyújt heveny rosszullétek, 

belgyógyászati kórképek, mérgezések, 

sebészeti beavatkozást igénylő 

balesetek esetén, szükség esetén 

mentőt, vagy sürgősségi segítséget kér 

   
x x x 

Ellátja a haldokló beteget; 

szakszerűen intézkedik halál esetén    
x x x 
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Közélelmezési feladatokat végez, 

az egészségi állapotnak megfelelő 

étrendet állít össze, szükség esetén 

segítséget nyújt az ételek 

elkészítésében 

   
x x x 

Közreműködik a háztartásvitelben; 

háztartásgazdálkodással kapcsolatos 

praktikus tanácsokat ad 
   

x x x 

SZAKMAI ISMERETEK 

Jogi, családjogi, adatvédelmi és 

államigazgatási alapismeretek, az 

állam és az önkormányzat felépítése, 

feladatai 

 
x x x x x 

A szociális, az egészségügyi és a 

gyermekvédelmi védelmi rendszer 

önkormányzati és nem önkormányzati 

keretei, formái, intézményrendszerük 

 
x x x x x 

A szociálpolitika alapfogalmai, 

alapelvei, technikái, eszközei, a 

problémának definiált társadalmi 

jelenségek és a megoldásukra hivatott 

ellátások 

 
x x x x x 

Szakmai etikai szabályok és 

alkalmazásuk a szociális szolgáltatások 

területén, a szociális szakemberek 

kompetencia határai, az együttműködés 

etikai szabályai 

x 
  

x x x 

Az önismeret forrásai, az én-védő 

technikák 
x 

  
x x x 

Lelki jelenségek és folyamatok, a 

pszichológiai megfigyelés módszere   
x x x x 

Személyiségpszichológia, 

fejlődéslélektan, szociálpszichológia   
x x x x 

A szociális identitás kialakulásának 

összefüggései, a szerep fogalma és 

jellemzői, a viselkedési 

rendellenességek és 

személyiségzavarok 

  
x x x x 

Vonzalmak és taszítások jellemzői, 

az előítéletek kialakulásának okai és 

működésének jellemzői 
  

x 
 

x x 

A csoportok kialakulása, szerkezete 

és a csoportközi viszonyok jellemzői, 

az együttműködés szociálpszichológiai 

jellemzői, a konfliktusok fajtái és a 

konfliktuskezelés módszerei 

  
x 

 
x x 

A kommunikáció csatornái, 

jellemzői, a non-direktív és a segítő 

beszélgetés jellemzői, az 

együttműködés szociálpszichológiai 

x 
 

x 
  

x 
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jellemzői 

A segítés pszichológiai 

összefüggései   
x 

   

A lelki fejlődés meghatározói, az 

életút pszichológiai fejlődési szakaszai, 

a szocializáció folyamata és színterei 
  

x 
 

x x 

Válságok az életciklus során; 

veszteségek és feldolgozásuk 

módszerei 
  

x 
 

x x 

Az emberi test felépítése, 

szerveződési szintjei, a 

szervrendszerek felépítése, működése, 

működésének szabályozási szintjei 

   
x 

 
x 

Kórokok holisztikus értelmezése, a 

betegségek rizikófaktorai, lefolyása és 

a szervezet reakciói 
   

x x x 

Gyógyszertani ismeretek, főbb 

gyógyszercsoportok és alkalmazási 

területeik, a gyógyszer sorsa a 

szervezetben, a gyógyszerkezelés 

szabályai 

   
x x x 

Gyógyszerelés és a fizikális 

gyógymódok, fertőtlenítés    
x x x 

Népegészségügy, a leggyakoribb 

fertőzőbetegségek járványtana    
x 

  

Az alapvető emberi szükségletek és 

az ápolás összefüggései, ápolási 

alapismeretek, a betegmegfigyelés 

szempontjai, az ápolási folyamat 

lélektani összefüggései 

  
x 

 
x x 

Veszélyeztető állapotból következő 

elsősegély-nyújtási feladatok, az 

elsősegélynyújtás alapszabályai, 

módszerei és technikái 

     
x 

A haldokló beteg ellátásának 

feltételei, a halott körüli tennivalók     
x x 

A gondozás fogalma, célja, 

feladatai, a gondozás célcsoportjai; 

aktivizálás, foglalkozás, foglalkoztatás 
  

x 
 

x x 

Háztartásgazdálkodás, 

háztartásvitel     
x x 

Közélelmezési feladatok 
    

x x 

Az általános munka-, tűz-, baleset- 

és környezetvédelmi előírások 

betartása 
    

x x 
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Az egészségügyi szolgáltatás 

keretében használt éles vagy hegyes 

munkaeszközök által okozott sérülések 

megelőzése, az ilyen eszközök 

használatából eredő kockázatok 

kezelésére vonatkozó követelmények  

    
x x 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

Köznyelvi és szakmai szöveg 

megértése, írásban és szóban való 

alkalmazása  

x x x x x x 

Az egészségügyi ellátás 

állóeszközeinek, az ápolási eszközök 

használata, műszerek kezelése, 

textíliák, kötszerek használata 

     
x 

Gyógyászati segédeszközök, 

kényelmi eszközök, háztartási gépek és 

konyhatechnikai eszközök használata 
     

x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Felelősségtudat 
    

x x 

Stressz tűrő képesség x 
    

x 

Pontosság x 
  

x 
 

x 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

Kapcsolatteremtő készség x x x x 
 

x 

Empatikus készség x 
 

x x x x 

Segítőkészség x 
 

x x x x 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 

Helyzetfelismerés x 
 

x 
  

x 

Rendszerben való gondolkodás x 
 

x x 
 

x 

Információgyűjtés x 
 

x x x x 

 

 
3. Szakmai készségfejlesztés és kommunikációs gyakorlat tantárgy 139 óra 

 
3.1. A tantárgy tanításának célja 

Támogatni az egyéni tanulási stratégiák kialakítását, a szociális képzés eredményes 

elvégzését; a segítő kapcsolat létesítéséhez és működtetéséhez szükséges készségek és a 

személyiség fejlesztése. A reális énkép kialakítása, a viselkedés kontrollálása. A szakmai 

önismeret fejlesztése és annak tudatosítása, hogy a szociális szakember számára a 

személyisége a munkaeszköze. A nyílt és kongruens kommunikáció alkalmazása. A saját 

kommunikáció kontrollálása, a kommunikáció fejlesztésének módszereinek, eszközeinek 

bővítése. 

A foglalkozások célja az önismeret és a személyiség fejlesztése, ezért a teljesítmény és 

az értékelés mindig egyéni. A csoportos munka során a csoportvezető a választott 

módszernek megfelelően egyéni és csoportos visszajelzést ad. A fejlődés feltétele a 

jelenlét, amit a csoportvezető aláírásával igazol, és ez megfelel a követelmények 

teljesítésének. A vizsgára bocsátás feltétele igazolás, amely minimum „120 órás szakmai 

(60 óra kommunikációs, 60 óra személyiségfejlesztő) készségfejlesztés” teljesítéséről szól. 

 
3.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 
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Nem információkra, hanem a tanulók családban, a gyermekellátó és oktatási 

intézményekben, a kortárscsoportokban, szűkebb és tágabb társadalmi közegekben szerzett 

eddigi élettapasztalataira, önismeretére és személyiségének jellemzőire alapozva folynak a 

tréningszerű foglalkozások, ahol a kölcsönös interakciók során felmérhetik saját és mások 

hatását a társas helyzetekben, társas kapcsolatokban. 

 
3.3. Témakörök 

3.3.1. Tanulástechnikai gyakorlat 54 óra 

A tanulást befolyásoló külső, belső és lelki (képességek, készségek, motiváció, 

érdeklődés, elvárások) tényezők  

A tanulási módszerek, eszközök szerepe a hatékony tanulásban 

Írás, olvasás, szövegértés, elemzés, visszaadás problémái; az egyes készségek 

fejlesztése 

A modern technikai eszközök használatának előnyei 

A sajátélményű tanulás  

A szakmai tanulás a terepen 

A vizsgadrukk és kezelése 

 
3.3.2. A reális énkép szerepe a szociális segítésben 18 óra 

A másik ismerete 

Önismeret, önismeret-fejlesztés 

A segítő szakmák hatása a személyiségre 

Önvédelmi technikák  

Rekreációs lehetőségek 

A kiégés jelei 

A kiégés elleni védekezés 

 
3.3.3. A szakmai együttműködés és a segítő kapcsolat 34 óra 

Az együttműködés szociálpszichológiai, csoportdinamikai összefüggései 

Az eltérő személyiségek, értékek, életstílus, kultúrák elfogadása a gyakorlatban 

Empátia 

Az előítéletek 

A konfliktusok 

Konfliktus-megoldási technikák és módszerek modellálása 

A kommunikáció szimmetriája és aszimmetriája 

A segítséget kérő ember kommunikációjának értelmezése 

A segítséget kérő ember kommunikációs hiányosságainak tolerálása  

Az emberi kiszolgáltatottság jeleinek felismerése 

Nondirektív kommunikáció 

A problémafeltárás kommunikációs eszközei 

A segítő beszélgetés 

 
3.3.4. A veszteségek feldolgozása gyakorlat 15 óra 

A személyes veszteségek  

A veszteségek feldolgozásának szakaszai 

A veszteségek feldolgozásának lehetőségei a csoportban 

 
3.3.5. A kongruens kommunikáció 18 óra 

A kommunikáció és a társas érintkezés kultúrája 

Az adekvát kommunikáció 
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A sajátos kommunikációs jelzések értelmezése, tolerálása 

A saját kommunikáció kontrollásása és hatótényezőinek felismerése 

A nyílt és kongruens kommunikáció gyakorlása 

A metakommunikációs jelek értelmezése 

A kommunikációs zavarok és a kommunikációt zavaró körülmények felismerése 

Az írásos és a szóbeli kommunikáció és információszolgáltatás 

A kulturált vitakészség fejlesztése 

A meggyőzés kommunikációs eszközeinek alkalmazása 

A szakmai fogalomkészlet alkalmazása szóban és írásban 

A kliens kommunikációs készségének fejlesztése 

 
3.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

8-15 fős csoportokban szervezett csoportmunka, ennyi főre kialakított csoportszobában, 

ahol lehetőség van a körbeülésre. 

 
3.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

 

 

 

 
3.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

Sors

zám 

Alkalmazott 

oktatási módszer 

neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 
Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések  
egyé

ni 

csop

ort 

oszt

ály 

1. 
szabad 

interakciós 
  x     

2. encounter x x     

3. dráma   x     

4. pszichodráma   x     

 
3.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák (ajánlás) 

Sorsz

ám 

Tanulói 

tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 
Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések  eg

yéni 

csop

ort-

bontás 

oszt

ály-

keret 

1. Információ feldolgozó tevékenységek 

1.1. 
Olvasott szöveg 

önálló feldolgozása 
x x     

1.2. 

Olvasott szöveg 

feladattal vezetett 

feldolgozása 

x x     

1.3. 

Olvasott szöveg 

feldolgozása 

jegyzeteléssel 

x x     

1.4. 
Hallott szöveg 

feldolgozása 
x x     
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jegyzeteléssel 

1.5. 

Hallott szöveg 

feladattal vezetett 

feldolgozása 

x x     

1.6. 
Információk önálló 

rendszerezése 
x       

1.7. 
Információk feladattal 

vezetett rendszerezése 
x x     

2. Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok 

2.1. 
Írásos elemzések 

készítése 
x       

2.2. Leírás készítése x       

2.3. 
Tesztfeladat 

megoldása 
x       

2.4. 

Tapasztalatok 

utólagos ismertetése 

szóban 

x x     

3. Csoportos munkaformák körében 

3.1. 
Kiscsoportos szakmai 

munkavégzés irányítással 
  x     

3.2. 
Csoportos 

helyzetgyakorlat 
  x     

 

 
3.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) bekezdés a) pontja 

szerinti értékeléssel. 

 

 

4.Szociálpolitikai, jogi és etikai ismeretek tantárgy 175 óra 

 
4.1. A tantárgy tanításának célja 

Közvetíteni azokat a fogalmakat, összefüggéseket, amelyek a szociálpolitikát, mint 

elméletet és a társadalmi integráció megteremtésére és megőrzésére törekvő szakmai 

gyakorlatot meghatározzák; bemutatni azokat az érdekeket, értékeket, amelyek 

befolyásolják a mindenkori gyakorlatot, az alkalmazott technikákat és eszközöket. 

Alapismereteket nyújtani az állam-, és jogtudomány témaköréből, alkalmazható 

tájékozottságot nyújtani a szociális szolgáltatásokról, a gyermekjólét és gyermekvédelem 

területén érvényesülő jogszabályokról. Felvértezni a tanulókat a feladatuk ellátásához 

szükséges közigazgatási eljárások szabályaival, hogy mint majdani szociális szakemberek 

képesek legyenek a fogyatékkal élő és idős emberek, családok, csoportok, közösségek 

érdekérvényesítését, szükségleteik megszerzését támogatni. 

 
4.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A történelem tantárgy társadalomtörténeti fejezetei, valamint társadalomföldrajzi 

információk. 

 
4.3. Témakörök 

4.3.1. Szociálpolitikai alapismeretek 54 óra 
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A társadalompolitika, szociálpolitika, jóléti politika, szegénypolitika fogalma 

A szociálpolitika, mint elmélet, és mint a társadalmi integritás megőrzésének 

eszköze, alapvető összefüggései, feladata, intézményrendszere 

A szociálpolitika céljai, az értékek szerepe a szociálpolitikában 

Az érdekek szerepe a szociálpolitikában; többszektorúság és finanszírozás a 

szociális ellátások területén 

A piac szerepe a szükségletek kielégítésében, a piaci működés differenciáló hatása 

következtében jelentkező szociális problémák 

Az állami újraelosztás és az állami beavatkozás eszközei: piac-befolyásoló 

intézkedések, adópolitika, pozitív diszkrimináció, stratégiai szabályozás, stb. 

Alapelvek: biztonságra törekvés, prevenció, finanszírozhatóság, kiszámíthatóság, a 

ráfordítások és biztonság egyensúlya, megfelelő időben, a szükséges ideig, 

szubszidiaritás, a kevésbé választhatóság, értékmegőrzés, rászorultság, érdemesség 

elve 

A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátás állami, egyházi és civil 

szervezetei, intézményrendszere 

A szükségletek rendszere és a szükséglet-kielégítés módjai 

A társadalmi integráció fogalma, folyamata és az azt veszélyeztető folyamatok és 

jelenségek 

Az egyes társadalmi rétegek tipikus problémái, a helyi társadalom szerkezete 

A problémának definiált társadalmi jelenségek és a hozzájuk kapcsolódó 

intézkedések, ellátások 

A szegénység, munkanélküliség, a munkaképes korúak inaktivitását csökkentő 

intézkedések, a lakhatási költségek növekedése, a hajléktalanság, elöregedés, 

devianciák, a fogyatékosok hátrányai 

A gyermekek hátrányai, a diszkrimináció és a társadalmi kirekesztés, a migráció, a 

menekültek 

A támogatások rendszere, célcsoportja, megszerzésének feltételei és szabályai 

A diszkrimináció és a társadalmi kirekesztés 

Területi differenciálódás 

 
4.3.2. A szociálpolitika intézményrendszere 18 óra 

A szociális, foglalkoztatási, családtámogatási, gyermekjóléti, gyermekvédelmi és 

munkaügyi intézményrendszer feladatai és működésük 

Az állami, önkormányzati, egyházi és civil szféra intézményei 

A térség intézményeinek köre 

A támogatások rendszere, megszerzésének feltételei és szabályai 

Az ellátottak helye az intézményi struktúrában, a jogosultságok érvényesítésének 

lehetőségei és akadályai 

A segítő szakmák szerepe az ellátásban 

 
4.3.3. Jogi és családjogi alapismeretek 36 óra 

Átfogó ismeretek nyújtása az állam- és a jogtudomány fogalomrendszeréről, az 

államszervezet felépítéséről, alkotmányos alapjairól 

Az állam fogalma és funkciói 

A hatalmi ágak megoszlása 

A jogszabályok hierarchiája 

Az emberi és polgári jogok szabályai; a személyiség- és adatvédelem szabályai 

Az Alkotmánybíróság, az alapvető jogok biztosa  
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Jog- és adatvédelem, a személyes adatok védelme és a közérdekű adatok 

nyilvánosságának egymáshoz való viszonya 

Az adatvédelem jogi garanciái 

A családjogi törvény  

Gyermeki és szülői jogok, kötelességek 

A szociális jogok és szociális minimumok 

Ellátottjogi és gyermekjogi képviselő 

 
4.3.4. A jóléti nagyrendszerek és lokális ellátások 16 óra 

A szociális ellátás átfogó rendszerei és a lokális ellátások 

A jóléti védelem keretei, formái 

A társadalombiztosítás rendszere, az egészségbiztosítási és nyugdíjbiztosítási 

ellátások 

A családtámogatások 

A foglalkoztatással összefüggő ellátások 

A munkaerőpiaci szolgáltatások és a foglalkoztatást elősegítő támogatások 

A munkanélküliek ellátásai 

A fogyatékos személyek jogai és esélyegyenlőségének kérdései 

A hajléktalan személyek ellátásai 

Munkajogi szabályok (Munkatörvénykönyv): munkaviszony tartama, létesítése, 

megszüntetése, munkaidő, szabadság, bérezés, érdekvédelem, érdekegyeztetés 

Közalkalmazotti, közszolgálatai jogviszony létesítése, tartalma, megszüntetése 

Közalkalmazotti besorolás, előmenetel, továbbképzési rendszer, működési 

nyilvántartás 

Az egyházi, a civil, nonprofit és közhasznú szervezetek szerepe, lehetőségei a 

jóléti ellátásban 

A jogi szabályozás, alapelvei, rendszere és szereplői 

A törvényben szabályozott ellátások és intézményei 

Önkormányzati szociális, gyermekjóléti illetve gyermekvédelmi ellátások: 

pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátások a szociális és a 

gyermekvédelmi törvényben és kapcsolódó jogszabályaikban 

Lokális hatalmi szervek és szervezetek (kormányhivatalok, járási hivatalok) 

feladatai 

A családjogi törvény  

A szülői jogok és kötelezettségek; a felügyeleti jog, és a gyámság 

A fogyatékos személyek jogai és esélyegyenlőségének kérdései 

Munkanélküliek és a hajléktalan személyek önkormányzati ellátásai 

 
4.3.5. Közigazgatási ismeretek 15 óra 

Az állam és az önkormányzatok felépítése, hatáskörei 

Alapismeretek a jogalkalmazás és jogérvényesítés lehetőségeiről 

A helyi önkormányzás alapelvei, az önkormányzati rendszer általános sajátosságai 

Az önkormányzati feladatok és hatáskörök rendszere 

A települési önkormányzat szervei 

Hatósági bizonyítvány, igazolvány, nyilvántartás 

 
4.3.6. A szociális segítés etikája 36 óra 

A társadalmi és a szakmai etika 

A szociális munka etikai szabályai  
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Az emberi értékek, méltóság és autonómia tisztelete a szociális ellátás 

gyakorlatában 

A gyermekek autonómiájának, méltóságának, identitásának, magukkal hozott 

értékeinek, normáinak tiszteletben tartása 

A szociális munka értékei és az etikai kódex előírásai  

A szociális szakember szerepei, felelőssége 

A szakmai kompetenciahatárok és az együttműködés etikája 

Az előítéletek hatása a szociális segítésben 

Az együttműködés etikai szabályai, a szakmai titoktartás és korrekt tájékoztatás 

módjai 

A szakmai etikai dilemmák értelmezése és megoldási módjai 

A szakmai etikai szabályok ismerete és alkalmazása 

 
4.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Átlagos tanterem, előadóterem vagy könyvtár 

 
4.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 
 

 

 
4.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

Sors

zám 

Alkalmazott 

oktatási módszer 

neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 
Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések  
egyé

ni 

csop

ort 

oszt

ály 

1. magyarázat x       

2. elbeszélés  x       

3. kiselőadás x       

4. megbeszélés   x x   

5. vita   x     

6. házi feladat x       

 
4.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák (ajánlás) 

Sorsz

ám 

Tanulói 

tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 
Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések  eg

yéni 

csop

ort-

bontás 

oszt

ály-

keret 

1. Információ feldolgozó tevékenységek 

1.1. 
Olvasott szöveg 

önálló feldolgozása 
x       

1.2. 

Olvasott szöveg 

feladattal vezetett 

feldolgozása 

x x     

1.3. 

Olvasott szöveg 

feldolgozása 

jegyzeteléssel 

x       
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1.4. 

Hallott szöveg 

feldolgozása 

jegyzeteléssel 

    x   

1.5. 

Hallott szöveg 

feladattal vezetett 

feldolgozása 

    x   

1.6. 
Információk önálló 

rendszerezése 
x       

1.7. 
Információk feladattal 

vezetett rendszerezése 
x       

2. Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok 

2.1. 
Írásos elemzések 

készítése 
x       

2.2. Leírás készítése x       

2.3. 
Válaszolás írásban 

mondatszintű kérdésekre 
x       

2.4. 
Tesztfeladat 

megoldása 
x       

2.5. 
Szöveges előadás 

egyéni felkészüléssel 
x       

2.6. 

Tapasztalatok 

utólagos ismertetése 

szóban 

  x x   

2.7. 

Tapasztalatok 

helyszíni ismertetése 

szóban 

x       

3. Komplex információk körében 

3.1. Esetleírás készítése x       

3.2. 
Elemzés készítése 

tapasztalatokról 
x x     

3.3. 

Jegyzetkészítés 

eseményről kérdéssor 

alapján 

x       

3.4. 

Esemény helyszíni 

értékelése szóban 

felkészülés után 

x x     

3.5. 
Utólagos szóbeli 

beszámoló 
x x     

4. Csoportos munkaformák körében 

4.1. 

Feladattal vezetett 

kiscsoportos 

szövegfeldolgozás 

  x     

 

 
4.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) bekezdés a) pontja 

szerinti értékeléssel. 

 

 
5. Pszichológiai alapismeretek tantárgy     162 óra 
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5.1. A tantárgy tanításának célja 

Alapismereteket és alapfogalmakat szolgáltatni az emberi pszichikumról, a 

személyiségről, a személyiség fejlődéséről és a társas érintkezés sajátosságairól. A 

pszichológiai és szociálpszichológiai módszerek ismertetésével hozzásegíteni a tanulót 

ahhoz, hogy saját szemléletének formálásakor támaszkodhasson az elméleti hátterekre. 

Igénye legyen munkájában az individuális különbségek megértésére. 

 
5.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A történelem tantárgy kultúrtörténeti fejezetei. 

 
5.3. Témakörök 

5.3.1. Pszichológiai alapismeretek 36 óra 
A pszichológia alapvető fogalmai és összefüggései; lelki jelenségek és folyamatok 

A motiváció; az érzelmek; a megismerés (észlelés, percepció, figyelem, 

érdeklődés, emlékezet, képzelet, gondolkodás); a tudatállapotok 

Személyészlelést befolyásoló tényezők: szociokulturális környezet, empátia, 

önértékelés, intellektuális, emocionális jellemzők 

A munka során alkalmazható pszichológiai megismerési módszerek: megfigyelés, 

dokumentumelemzés, kérdezés, kísérlet 

A szükségletek rendszere, a szükségletkielégítés hiányainak jelei 

 
5.3.2. Szociálpszichológiai jelenségek és folyamatok 36 óra 

A szociálpszichológia fogalma, tárgyköre 

A társadalom kisebb és nagyobb egységeiben működő jelenségek, 

szabályszerűségek felismerése 

A csoport hatása az egyénre, csoportközi viszonyok, a verbális, nonverbális és a 

metakommunikációs jelzések érvényesülése és hatása 

Tömeg, közösség, társadalmi nagycsoport, a csoport szerepe az elsődleges és a 

másodlagos szocializációban 

Csoportdinamikai jelenségek és folyamatok 

A társas érintkezés sajátossága, a kommunikáció elmélete, szociálpszichológiai 

fogalmak és folyamatok 

A kommunikáció és a kommunikációs zavarok 

Szociális identitás kialakulása, szociális tanulás 

Attitűdök, énvédő funkciók 

A sztereotípiák, stigmák, az emberi vonzalmak és taszítások, játszmák 

Az előítélet kialakulása és okai 

Az előítéletek csoportfolyamatokat befolyásoló hatása 

 A szerep, a szerepstruktúrák, szerepösszeférhetetlenségek, szerepkonfliktusok  

A konfliktusok keletkezése és megoldásának technikája 

Az együttműködés 

A segítés pszichikus hatása, jellemzői 

 

 

 

 

 
5.3.3. Az életút pszichológiája 54 óra 
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Az ember életkori fejlődésének szakaszai, gyermekkor, serdülőkor, ifjúkor, 

felnőttkor, időskor, ezek fejlődési sajátosságai, az egyéni fejlődést befolyásoló 

tényezők jellegzetességei 

Az emberi pszichikum fejlődésének, érésének folyamata 

Az anya-gyerek kapcsolat jelentősége a gyermek érzelmi, szociális és értelmi 

fejlődésében, szeparáció és hospitalizáció 

A motiváció, az érzelem és az akarat összefüggései és fejlődésmenete 

Fejlődési, beilleszkedési és viselkedési zavarok, agresszió, pszichoszomatikus 

tünetek 

Az előítéletek életutat befolyásoló hatása 

Fejlődési és járulékos krízisek 

A játék, tanulás, munka és az aktivitás személyiségalakító hatásai 

Társadalmi traumák, a társadalmi körülmények pszichikus hatásai 

Hozzászokások, függőségek, szenvedélyek 

A veszteségek fajtái, pszichikus hatása és feldolgozásuk folyamata (a gyász 

lélektana, gyászreakciók), módszerei 

 
5.3.4. A személyiség pszichológiája 36 óra 

A személyiség fogalma  

A holisztikus elméletek, humanisztikus személyiségelméletek 

Az egyéni fejlődést befolyásoló tényezők hatása a személyiségfejlődésre 

A szocializáció fogalma és folyamata 

A szocializációs színterek és hatások: anya, család, kortárscsoport, 

gyermekintézmények, kiemelten az iskola, munkahely, társadalmi szervezetek és 

intézmények, a kulturális minták és normák 

A szociális identitás 

Az előítéletek szocializációt befolyásoló hatása 

Énkép, éntudat, önértékelés, játszma, elhárító mechanizmusok 

Empátia 

A felnőtt személyiség- és viselkedészavarai  

A viselkedési rendellenességek és kezelésük, terápiájuk 

Személyiségzavarok, fejlődészavarok és a deviánsviselkedés 

 

 
5.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

        Átlagos tanterem, előadóterem vagy könyvtár 

 
5.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 
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5.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

Sors

zám 

Alkalmazott 

oktatási módszer 

neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 
Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések  
egyé

ni 

csop

ort 

oszt

ály 

1. magyarázat x x x   

2. elbeszélés x x x   

3. kiselőadás x x x   

4. megbeszélés x x x   

5. vita x x x   

6. szemléltetés x   x   

 
5.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák (ajánlás) 

Sorsz

ám 

Tanulói 

tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 
Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések  eg

yéni 

csop

ort-

bontás 

oszt

ály-

keret 

1. Információ feldolgozó tevékenységek 

1.1. 
Olvasott szöveg 

önálló feldolgozása 
x   x   

1.2. 

Olvasott szöveg 

feladattal vezetett 

feldolgozása 

x x x   

1.3. 

Olvasott szöveg 

feldolgozása 

jegyzeteléssel 

x   x   

1.4. 

Hallott szöveg 

feldolgozása 

jegyzeteléssel 

x x x   

1.5. 

Hallott szöveg 

feladattal vezetett 

feldolgozása 

x x x   

1.6. 
Információk önálló 

rendszerezése 
x   x   

1.7. 
Információk feladattal 

vezetett rendszerezése 
x   x   

2. Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok 

2.1. 
Írásos elemzések 

készítése 
x x x   

2.2. Leírás készítése x   x   

2.3. 
Válaszolás írásban 

mondatszintű kérdésekre 
x   x   

2.4. 
Tesztfeladat 

megoldása 
x   x   
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2.5. 
Szöveges előadás 

egyéni felkészüléssel 
x   x   

2.6. 

Tapasztalatok 

utólagos ismertetése 

szóban 

x   x   

2.7. 

Tapasztalatok 

helyszíni ismertetése 

szóban 

x   x   

3. Komplex információk körében 

3.1. Esetleírás készítése x   x   

3.2. 
Elemzés készítése 

tapasztalatokról 
x   x   

3.3. 

Esemény helyszíni 

értékelése szóban 

felkészülés után 

x x     

3.4. 
Utólagos szóbeli 

beszámoló 
x x     

4. Csoportos munkaformák körében 

4.1. 

Feladattal vezetett 

kiscsoportos 

szövegfeldolgozás 

  x     

4.2. 

Információk 

rendszerezése 

mozaikfeladattal 

  x     

4.3. 
Kiscsoportos szakmai 

munkavégzés irányítással 
  x     

4.4. 
Csoportos 

helyzetgyakorlat 
  x     

 

 
5.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) bekezdés a) pontja 

szerinti értékeléssel. 

 

 
6. Egészségügyi alapismeretek tantárgy 209 óra 

 

6.1. A tantárgy tanításának célja 

A holisztikus egészségszemlélet kialakítása érdekében alapfokú ismereteket nyújtani az 

emberi test felépítéséről és működéséről, a szervrendszerek élettani szerepéről, 

működéséről. A szervezet egyensúlyát megbontó kóroki tényezők, kóros reakciók 

megismertetése, a kóros működéseket befolyásoló gyógyszerek alkalmazásához szükséges 

alapismeretek nyújtása. Megtanítani az egyes betegségcsoportok tüneteit, lefolyását, a 

fertőző betegségek elterjedésének módozatait és az elterjedésüket megakadályozó 

óvintézkedéseket. Megismertetni a tanulókkal az emberi egészség testi, lelki, szociális és 

spirituális összefüggéseit, kölcsönös egymásra hatását. Bemutatni az ország és a helyi 

társdalom legfontosabb demográfiai és epidemiológiai jellemzőit. 

 
6.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A biológia tantárgy emberrel foglalkozó fejezetei. 
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6.3. Témakörök 

6.3.1. Az emberi test felépítése, szerveződési szintjei 54 óra 

Az emberi test felépítése, működése, és szerveződési szintjei (Funkcionális 

anatómia) 

Szimmetria síkok és irányok 

Sejtek, szövetek, szervek, szervrendszerek, szervezet működése és élettani szerepe 

A kromoszómák és kromoszóma-rendellenességek 

A kromoszóma-rendellenességek és fogyatékosságok összefüggései 

A kültakaró 

A mozgásszervek felépítése, funkciója, morfológiai jellemzőik; morfológiai és 

funkcionális zavaraik 

A mozgás szervrendszert érintő fejlődési rendellenességek 

A légzés szervrendszere 

A keringési rendszer 

Az emésztőrendszer 

A kiválasztó és elvezető rendszer 

A szaporodás szervrendszere 

A belső elválasztású mirigyek rendszere 

A nyirokrendszer és az immunrendszer 

Az érzékszervek 

Az idegrendszer 

A szervrendszerek működésnek szabályozása 

A szervezet egyensúlyi állapotát meghatározó mechanizmusok 

Idegi és endokrin szabályozás 

Az emberi élet fejlődési szakaszai, a méhen belüli fejlődés, és az egyes szakaszok 

testi jellemzői 

 
6.3.2. Kórok és kórokok 36 óra 

A kórtan fogalma, szerepe 

Kórokok és kóros reakciók 

Az egészség és a betegség fogalma, holisztikus értelmezése 

Az egészségi állapotot befolyásoló tényezők, a természetes és mesterséges 

környezet hatása az egészségre 

Biológiai, pszichikus és szociális kórokok 

A betegségek rizikófaktorai 

Társadalmi helyzet, szociális körülmények, pszichés állapot 

Alkat, lezajlott betegségek, öröklés 

Nem és életkor 

A betegségek lefolyása, stádiumai, a kórlefolyás szakaszai, a betegség kimenetele 

 
6.3.3. A betegségek tünetei, a betegmegfigyelés szempontjai 32 óra 

Az élettani adatok 

Az állapotváltozások megfigyelési szempontjai 

Tipikus kóros reakciók: jelző reakciók (fájdalom), védekező reakciók (allergia, 

heveny és idült gyulladás), a szövetek kóros elváltozásai (degeneráció, sorvadás, 

elhalás), kóros immunreakciók 

Fájdalom, fájdalomfelmérés, fizikai és gyógyszeres fájdalomcsillapítás 

A főbb betegségcsoportok és tüneteik 

Belgyógyászati betegségek 
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Sebészeti beavatkozást igénylő állapotok 

Ideggyógyászati megbetegedések 

Bőrgyógyászati betegségek 

Reumatológiai betegségek 

A fül-, az orr- és a gége megbetegedései 

A szem betegségei 

A fog és a száj betegségei 

Urológiai betegségek 

Nőgyógyászati betegségek 

A csecsemő- és a gyermekkor betegségei 

 
6.3.4. A gyógyszerelés 15 óra 

Általános gyógyszertani ismeretek: a gyógyszer fogalma, elnevezése, a 

hatáserősség jelzése, a gyógyszerformák 

A gyógyszerek bejuttatása a szervezetbe 

A főbb gyógyszercsoportok és alkalmazási területük 

A központi idegrendszerre ható szerek 

A vegetatív idegrendszerre ható szerek 

A szívre és a vérkeringésre ható szerek  

A sóháztartásra ható szerek 

Az emésztőrendszerre ható szerek 

A fertőzés megelőzésére és kezelésére szolgáló szerek 

A hormonok 

A vitaminok 

A házipatika szerei 

A gyógyszerek bevitele, hatása, esetleges mellékhatása 

A gyógyszerelés hatásainak és esetleges mellékhatásainak megfigyelése, 

megfigyelési szempontok szerint  

A gyógyszerek bejuttatása a szervezetbe 

A gyógyszerek beszerzése 

A gyógyszerek tárolása, megsemmisítése 

A felhasználás dokumentálása 

A házipatika szereinek és gyógyszereinek összeállítása, a gyógyszerkezelés 

szabályai, a fertőtlenítőszerek és eljárások 

A fizikális és természetes gyógymódok 

 
6.3.5. A társadalmi helyzet és az egészség 18 óra 

Az ártó-védő társadalom 

A társadalmi helyzet és az életmód összefüggése az egészséggel és betegséggel 

A szegénység és a betegség összefüggései 

A foglalkozási betegségek és megelőzésük 

Az egészséget veszélyeztető szenvedélyek és szokások és ezek társadalmi vetületei 

Adatok tanulmányozása a népesség egészségi állapotáról, a legfontosabb helyi, 

országos és nemzetközi népegészségügyi adatok, magyarázatuk 

 
6.3.6. Közegészségügyi és járványtani ismeretek 36 óra 

Magyarország népegészségügyi helyzete, morbiditás, mortalitás 

Társadalom-egészségtani ismeretek, népegészségügyi mutatók 

Magyarország és a település lakosságára jellemző legfontosabb demográfiai 

adatok, értelmezésük 
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A Népegészségügyi Program 

A népbetegségnek számító krónikus megbetegedések (cardiovasculáris, daganatos 

betegségek, alkoholizmus, depresszió, elhízás, cukorbetegség) okai, prevenciós és 

rehabilitációs lehetőségei; a prevenció három szintje; a támogató rendszerek 

Nemzetközi és világszervezetek, céljaik; WHO; magyar célok 

A járvány fogalma, a járványfolyamat elsődleges és másodlagos mozgatóerői (a 

fertőző forrás, a fertőzés terjedési módjai, a fogékonyság) 

A járványok megelőzésének és lokalizálásának teendői (szűrés, oltás, fertőtlenítés, 

a fertőzőforrás elkülönítése) 

A leggyakoribb fertőző és járványt okozó betegségek, azok tünetei és járványtana, 

a fertőzőbetegek ellátása 

A fertőtlenítőszerek és eljárások alkalmazása, a fertőzések elhárítása, a 

védőfelszerelések és azok használata 

Jelentés és dokumentálási kötelezettség 

A leggyakoribb fertőzőbetegségek járványtana: 

A légutakon keresztül terjedő fertőzőbetegségek (bárányhimlő, rózsahimlő, 

kanyaró, skarlát, mumpsz, influenza, mononucleósis infectiosa, meningococcus-

meningitis, stb.) 

A gyomor és bélcsatornán keresztül terjedő betegségek (salmonellosis, 

Hepatitis-A, bélférgesség) 

A kültakarón keresztül terjedő fertőzőbetegségek (tetanusz, rüh, tetvesség, stb.) 

A nemi úton terjedő fertőző megbetegedések (gonorrhea, Hepatitis –B, 

herpesz, és a HPV-vírus fertőzés, AIDS stb.) 

Az állatról emberre terjedő betegségek (kullancs-encephalitis, toxoplazmosis, 

veszettség, hólyag és galandférgesség) 

 
6.3.7. Egészségmegőrzés 18 óra 

Az egészség holisztikus értelmezése: az egészség, mint komplex fogalom 

Az egészségtudat jelentősége 

Az egészségmagatartás, betegségmagatartás 

Az egészséges életvitel feltételeinek értelmezése a Maslow-féle szükséglet-

rendszerben 

A szükségletkielégítés hiányainak hatása az egészségre 

Az egészséget veszélyeztető tényezők: az egyén biológiai és pszichológiai 

adottságaiból eredő rizikófaktorok; mesterséges és természetes környezetből, helytelen 

életvitelből és a káros anyagok szervezetbe jutásából adódó rizikófaktorok 

Az egészséges táplálkozás kritériumai 

A tevékeny életmód és az egészség kapcsolata 

A környezetszennyezés, környezetvédelem 

A civilizáció vívmányainak hatása az egészségre 

 
6.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Átlagos tanterem, előadóterem, egészségügyi szaktanterem és demonstrációs terem. 

 
6.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 
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6.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

Sors

zám 

Alkalmazott 

oktatási módszer 

neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 
Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések  
egyé

ni 

csop

ort 

oszt

ály 

1. magyarázat x x x   

2. elbeszélés x x     

3. kiselőadás x x x   

4. megbeszélés x x     

5. vita x x x   

6. szemléltetés x       

7. projekt x x     

8. 
kooperatív 

tanulás 
x x     

 
6.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák (ajánlás) 

Sorsz

ám 

Tanulói 

tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 
Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések  eg

yéni 

csop

ort-

bontás 

oszt

ály-

keret 

1. Információ feldolgozó tevékenységek 

1.1. 
Olvasott szöveg 

önálló feldolgozása 
x   x   

1.2. 

Olvasott szöveg 

feladattal vezetett 

feldolgozása 

x x     

1.3. 

Olvasott szöveg 

feldolgozása 

jegyzeteléssel 

x x x   

1.4. 

Hallott szöveg 

feldolgozása 

jegyzeteléssel 

x x x   

1.5. 

Hallott szöveg 

feladattal vezetett 

feldolgozása 

x x x   

1.6. 
Információk önálló 

rendszerezése 
x       

1.7. 
Információk feladattal 

vezetett rendszerezése 
x       

2. Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok 

2.1. 
Írásos elemzések 

készítése 
x x     

2.2. Leírás készítése x       



 

585 

2.3. 
Válaszolás írásban 

mondatszintű kérdésekre 
x       

2.4. 
Tesztfeladat 

megoldása 
x       

2.5. 
Szöveges előadás 

egyéni felkészüléssel 
x x x   

2.6. 

Tapasztalatok 

utólagos ismertetése 

szóban 

x x x   

2.7. 

Tapasztalatok 

helyszíni ismertetése 

szóban 

x x x   

3. Komplex információk körében 

3.1. Esetleírás készítése x       

3.2. 
Elemzés készítése 

tapasztalatokról 
x       

3.3. 

Jegyzetkészítés 

eseményről kérdéssor 

alapján 

x       

3.4. 

Esemény helyszíni 

értékelése szóban 

felkészülés után 

x x     

3.5. 
Utólagos szóbeli 

beszámoló 
x x     

4. Csoportos munkaformák körében 

4.1. 

Feladattal vezetett 

kiscsoportos 

szövegfeldolgozás 

  x     

4.2. 

Információk 

rendszerezése 

mozaikfeladattal 

  x     

4.3. 
Kiscsoportos szakmai 

munkavégzés irányítással 
  x     

4.4. 
Csoportos 

helyzetgyakorlat 
  x     

5. Szolgáltatási tevékenységek körében 

5.1. 

Részvétel az 

ügyfélfogadáson, 

esetmegfigyelés 

x       

 

 
6.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) bekezdés a) pontja 

szerinti értékeléssel. 

 

 

7. Ápolási, gondozási alapismeretek tantárgy    144 óra 

 
7.1. A tantárgy tanításának célja 
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Alapápolási és gondozási alapismertek nyújtása, a gondozási és ápolási kapcsolat 

lélektani és etikai összefüggéseinek értelmezése. A gondozási, ápolási feladatokra való 

felkészítés. A szolgáltatást igénybevevő mindennapi életvitelének támogatását lehetővé 

tevő módszerek, a háztartásgazdálkodás, a háztartásvezetés eljárásainak a munka-, baleset- 

és tűzvédelem szabályainak bemutatása. 

 
7.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A biológia tantárgy emberrel foglalkozó fejezetei. 

 
7.3. Témakörök 

7.3.1. Általános ápolási ismeretek 72 óra 

Az emberi szükségletek érvényesülése az ápolási munka során 

A szolgáltatást igénybevevő ellátott élettere, személyi és tárgyi környezete 

A pihenés fogalma, az igénye, életkori változásai 

A beteg, ellátott ágya, az ágy felszereltsége; az otthoni és intézményi körülmények, 

lehetőségek 

Az ágyazás formái és alapszabályai 

A beteg kényelmét szolgáló eszközök (háttámasz, lábtámasz, kapaszkodó, 

ágyasztal, ülőpárna, sarok- és könyökgyűrű) 

Fekvési módok 

A beteg állapotának megfelelő fektetési módok 

A tartós fekvés szövődményei (tüdőgyulladás, érelzáródás, izomsorvadás, izületi 

kötöttség, székrekedés, aranyér, felfekvés) 

A mozgás, aktivitás jelentősége az ember életében 

Az aktív, passzív mozgás, a helyzetváltoztatás 

A beteg mobilizálása 

A torna, gyógytorna jelentősége, funkciója 

Az ápolást elősegítő eszközök  

A személyi higiéné fogalma, főbb területei 

Az ellátott testének tisztántartása 

A menstruáció higiénéje 

Az inkontinens beteg higiénéje 

A tisztálkodás eszközei 

A táplálkozás és a folyadékszükséglet biztosítása 

A táplálkozás, mint biológiai szükséglet, mint örömforrás 

Táplálkozás-élettani alapfogalmak 

A táplálkozás és tápanyagszükséglet a különböző életkorokban és egészségi 

állapotban 

Az egészséges táplálkozás alapelvei 

A diéta fogalma, a diétáskezelés 

Az étkezés és étkeztetés feltételei, módjai 

A folyadékszükséglet, a folyadék utánpótlás 

Ételallergiák 

Az ürítés szükségletének biztosítása  

Az ürítéssel kapcsolatos ápolási teendők 

Az ürítés életkorral együtt járó problémái 

A biztonság szükséglete az ápolási folyamat során 

Az emberi kapcsolatok szükséglete az ápolási folyamat során 

A tudás, a kompetencia szükséglete az ápolási folyamat során 

Az esztétikai szükséglet az ápolási folyamat során 
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Az önmegvalósítás, az alkotás szükséglete, az ápolási folyamat lélektani 

összefüggései 

A betegmegfigyelés szempontjai 

Betegmegfigyelés, a megfigyelési tapasztalatok összegzése és a kompetens 

szakember felé való közvetítése 

Az időskorú és a fogyatékkal élő emberek speciális ápolási igényei 

A gyógyszerek szervezetbe juttatásának szabályai, eljárásai 

A haldokló beteg ápolása, kommunikáció a haldoklóval és hozzátartozóikkal; az 

elhunyt ellátásának szempontjai, szabályai 

Az ápolás etikai szabályai, a betegek jogai  

Együttműködés az ápoló teamben 

Az ápolási folyamat dokumentációja 

 
7.3.2. Gondozási alapismeretek 36 óra 

A gondozás fogalma, célja, feladatai, tevékenységi formái és értelmezése a 

szociális munka és a szociálpolitikai ellátás rendszerében 

Az emberi szükségletek Maslow-féle rendszerének értelmezése a gondozási 

folyamat során 

A gondozás célcsoportjai: csecsemők és kisgyermekek, családok, idős, fogyatékkal 

élő emberek, pszichiátriai és szenvedély betegek peremhelyzetű személyek és 

csoportok (hajléktalanok, szegények, etnikai kirekesztettek) gyógyíthatatlan betegek 

és haldoklók 

A gondozói munka főbb területei: 

A személyes gondoskodás a célcsoportok sajátos igényeinek megfelelően 

A különböző ellátási formák megszerzésének támogatása 

A kapcsolatok fenntartásának segítése 

Az aktivitás fontossága, fenntartása, a foglalkozás feltételeinek biztosítása; a 

foglalkozás biztosításának elvei 

A mindennapi életvitel szervezése, a háztartásgazdálkodás és háztartásvezetés 

A gondozó szerepei 

A szociális munka etikai szabályainak érvényesítése a gondozói munka során 

Munka-, tűz- és balesetvédelmi szabályok és feladatok 

 
7.3.3. Az ápolás, gondozás dokumentációja 36 óra 

Az ápolási folyamat, az egyes ápolási tevékenységek dokumentációja 

A gondozási folyamat adminisztrációja, dokumentálása 

Az elhunyttal kapcsolatos értesítési és dokumentációs feladatok 

 
7.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Átlagos tanterem, előadóterem vagy egészségügyi szaktanterem és demonstrációs terem. 

 
7.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

 
 

7.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

Sors

zám 

Alkalmazott 

oktatási módszer 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 

Alkalmazandó 

eszközök és 
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neve egyé

ni 

csop

ort 

oszt

ály 

felszerelések  

1. magyarázat x x x   

2. elbeszélés x x x   

3. kiselőadás x   x   

4. megbeszélés   x x   

 
7.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák (ajánlás) 

Sorsz

ám 

Tanulói 

tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 
Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések  eg

yéni 

csop

ort-

bontás 

oszt

ály-

keret 

1. Információ feldolgozó tevékenységek 

1.1. 
Olvasott szöveg 

önálló feldolgozása 
x x x   

1.2. 

Olvasott szöveg 

feladattal vezetett 

feldolgozása 

x x x   

1.3. 

Olvasott szöveg 

feldolgozása 

jegyzeteléssel 

x x x   

1.4. 

Hallott szöveg 

feldolgozása 

jegyzeteléssel 

x x x   

1.5. 

Hallott szöveg 

feladattal vezetett 

feldolgozása 

x x x   

1.6. 
Információk önálló 

rendszerezése 
x       

1.7. 
Információk feladattal 

vezetett rendszerezése 
x       

2. Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok 

2.1. 
Írásos elemzések 

készítése 
x       

2.2. Leírás készítése x       

2.3. 
Válaszolás írásban 

mondatszintű kérdésekre 
x       

2.4. 
Tesztfeladat 

megoldása 
x       

2.5. 
Szöveges előadás 

egyéni felkészüléssel 
x       

2.6. 

Tapasztalatok 

utólagos ismertetése 

szóban 

x   x   

2.7. 

Tapasztalatok 

helyszíni ismertetése 

szóban 

x   x   
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3. Képi információk körében 

3.1. rajz értelmezése x       
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4. Komplex információk körében 

4.1. Esetleírás készítése x       

4.2. 
Elemzés készítése 

tapasztalatokról 
x       

4.3. 

Jegyzetkészítés 

eseményről kérdéssor 

alapján 

x       

4..4. 

Esemény helyszíni 

értékelése szóban 

felkészülés után 

x       

4.5. 
Utólagos szóbeli 

beszámoló 
x       

5. Csoportos munkaformák körében 

5.1. 

Feladattal vezetett 

kiscsoportos 

szövegfeldolgozás 

  x     

 

 
7.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) bekezdés a) pontja 

szerinti értékeléssel. 

 

 
8. Megfigyelési és elsősegélynyújtási gyakorlat tantárgy  126 óra 

 
8.1. A tantárgy tanításának célja 

A gondozási, ápolási és elsősegélynyújtási feladatokra való felkészítés. Az ápolási 

feladatok megfigyelése. A szolgáltatást igénybe vevő mindennapi életvitelének 

támogatását lehetővé tevő módszerek, a háztartásgazdálkodás, a háztartásvezetés 

eljárásainak, a munka-, baleset-, és tűzvédelem szabályainak bemutatása, azok 

megfigyelése. A gondozó, ápoló szakembert felvértezni az elemi elsősegélynyújtási 

készségekkel, módszerekkel, rutinokkal, hiszen ezen a területen mindennapos szükség 

lehet ezekre az eljárásokra. 

 
8.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A biológia tantárgy emberrel foglalkozó fejezetei, az egészségügyi ismeretek. 

 
8.3. Témakörök 

8.3.1. Az ápolási folyamat megfigyelése 36 óra 
Az emberi szükségletek és az ápolás 

Megfigyelni, hogy a pihenés, a mozgás, a személyi higiéné, a táplálkozás az ürítés, 

a biztonság, az emberi kapcsolatok, a tudás, a kompetencia, az esztétikai és az 

önmegvalósítás szükségletének biztosítása hogyan valósul meg az ápolási folyamat 

során 

Megfigyelni az időskorú és a fogyatékkal élő emberek speciális ápolási 

feladatainak végzését 

Megfigyelni a gyógyszerek szervezetbe juttatásának technikáit (beleértve az 

injekciózást) 
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Megfigyelni a haldokló beteg ápolását, a haldoklóval és hozzátartozóikkal történő 

kommunikációt; az elhunyt ellátását 

Megfigyelni az ápolás etikai szabályainak, a betegek jogainak az érvényesülését 

Az ápoló teamben folyó együttműködés megfigyelése 

 
8.3.2. A gondozási folyamat megfigyelése 36 óra/36 óra 

Gondozási szerepek gyakorlása: segítő, támogató, szervező, közvetítő, 

érdekképviselői, stb. 

Különböző foglalkozási lehetőségek feltételeinek biztosítása; motiválás, anyag, 

tárgyi és személyi feltételek biztosítása, foglalkozások szervezése 

A mindennapi életvitel szervezése, háztartásgazdálkodási és háztartásvezetési 

feladatok ellátása különböző körülmények között, háztartási eszközök és gépek 

kezelése 

Munka-, tűz- és balesetvédelmi feladatok ellátása, a szabályok betartása 

 
8.3.3. Elsősegélynyújtási gyakorlat 54 óra 

Az elsősegélynyújtás szabályai 

Veszélyeztető állapotokból következő elsősegélynyújtási feladatok: újraélesztés, 

eszméletlen beteg ellátása 

Törések, vérzések ellátása, idegentest a szemben és a légutakban 

Termikus trauma 

Belgyógyászati megbetegedések, belgyógyászati balesetek 

Mérgezések 

Epilepszia és lázas eklampszia 

Tömegbalesetek, tömegkatasztrófák 

 
8.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Az iskola demonstrációs termében, illetve ápoló, gondozó intézményekben. 

 
8.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

 

 
8.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

Sors

zám 

Alkalmazott 

oktatási módszer 

neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 
Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések  
egyé

ni 

csop

ort 

oszt

ály 

1. szimuláció   x     

 
8.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák (ajánlás) 

Sorsz

ám 

Tanulói 

tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 
Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések  eg

yéni 

csop

ort-

bontás 

oszt

ály-

keret 

1. Információ feldolgozó tevékenységek 

1.1. 
Információk feladattal 

vezetett rendszerezése 
x x     



 

592 

2. Képi információk körében 

2.1. rajz értelmezése x x     

3. Csoportos munkaformák körében 

3.1. 
Kiscsoportos szakmai 

munkavégzés irányítással 
  x     

3.2. 
Csoportos 

helyzetgyakorlat 
  x     

4. Gyakorlati munkavégzés körében 

4.1. Műveletek gyakorlása x x     

4.2. 
Munkamegfigyelés 

adott szempontok alapján 
x x     

5. Szolgáltatási tevékenységek körében 

5.1. 

Önálló szakmai 

munkavégzés felügyelet 

mellett 

x x     

5.2 

Önálló szakmai 

munkavégzés közvetlen 

irányítással 

  x     

 

 
8.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) bekezdés a) pontja 

szerinti értékeléssel. 
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A 

10570-16 azonosító számú 

A szükségletek felmérése 

megnevezésű 

szakmai követelménymodul 

tantárgyai, témakörei 
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A 10570-16 azonosító számú A szükségletek felmérése megnevezésű szakmai 

követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő 

kompetenciák. 
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FELADATOK 

Részt vesz a szükségletek, 

erőforrások és a helyi cselekvési 

lehetőségek felmérésében; értelmezi 

az emberi szükségleteket és a 

szükségletkielégítés hiányait  

x 
 

x x x x 

Információkat szerez és 

tájékoztatást nyújt az idős és 

fogyatékos emberek szociális és 

egészségügyi ellátásairól, a 

jogérvényesítés és jogorvoslat 

lehetőségeiről 

   
x x 

 

Ismeri a leggyakoribb belső 

szervi megbetegedések okait, 

tüneteit, szövődményeit, s az ehhez 

kapcsolódó szükségleteket felméri 

 
x 

    

Értelmezi a szociális és 

egészségügyi ellátásokhoz való 

hozzájutás feltételeit és a 

szolgáltatást igénybe vevőknek 

segítséget nyújt azok 

megszerzésében 

    
x 

 

Szükség esetén elkíséri a 

szolgáltatást igénybe vevőt a 

megfelelő intézménybe, 

szolgáltatóhoz 

    
x 

 

Közreműködik az előgondozási 

feladatok elvégzésében     
x 

 

Felismeri az egyéni, csoportos 

és közösségi válsághelyzeteket, az 

elemi életfeltételek hiányát, az idős 

és a fogyatékos ember pszichés 

problémáit 

x 
   

x 
 

Részt vesz az egyéni gondozási, 

ápolási, fejlesztési és a 

rehabilitációs terv kidolgozásában 
  

x x x 
 

Megbízás alapján képviseli 

kliense érdekeit   
x x x 
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SZAKMAI ISMERETEK 

A mai magyar társadalom 

szerkezete, az egyenlőtlenség 

fogalma, dimenziói, a társadalmi 

integrációt veszélyeztető 

jelenségek, a veszélyeztetett 

csoportok, a szegénység 

értelmezése és jellemzői 

x 
     

A magyar társadalom térbeli 

jellemzői, a társadalmi mobilitás 

fogalma 

x 
     

A fogyatékossággal élők és az 

idősek társadalmi helyzete; az 

esélyegyenlőségüket célzó 

jogszabályok 

x 
     

Az egészségügyi ellátás formái 

és intézményei   
x x x x 

Az idős és fogyatékos ellátás 

formái és intézményei   
x x x x 

A szociális munka sajátosságai, 

elméletei és ideológiái, 

tevékenységi rendszere, a 

problémamegoldás módszerei, 

értékei, a szociális munka szabályai 

és etikai dilemmái 

     
x 

Az egészség, betegség fogalma 
 

x 
    

A fogyatékosság orvosi és 

pszichoszociális szempontú 

értelmezése, fogyatékosságtan  
 

x 
    

A sejtek felépítése és feladata, a 

kromoszóma rendellenességek, a 

szövetek funkciója 
 

x 
    

A mozgásszervek felépítése, 

funkciója, morfológiai és 

funkcionális zavarai 
 

x 
    

A vér felépítése és a vérképzés; 

a vérképzőrendszer betegségei, a 

szív és a keringési rendszer 

működése, megbetegedései 

 
x 

    

A légzőszervrendszer felépítése, 

funkciói és megbetegedései  
x 

    

A kiválasztó rendszer működése 

és megbetegedései  
x 

    

Az irányító rendszerek 

működései és betegségei, a 

pszichiátria és a neurológia körébe 

tartozó leggyakoribb időskori 

kórképek 

 
x 

    

Anyagcsere betegségek 
 

x 
    

Daganatos betegségek 
 

x 
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A sebek klinikuma, a sebészeti 

ellátást igénylő sérülések, műtéti 

javallatok, a műtéten átesett beteg 

ápolása 

  
x 

   

Az időskor leggyakoribb 

reumatológiai elváltozásai  
x 

    

Az érzékszervek felépítése, 

funkciói és betegségei  
x 

    

A nemi szervek felépítése, 

funkciója, betegségei  
x 

    

A fog- és szájbetegségek, az 

emésztőszervrendszer 

megbetegedései, endokrin 

betegségek 

 
x 

    

A szenvedélybetegségek 

kialakulásának okai és típusai    
x 

  

Rehabilitáció lehetőségei és 

formái    
x 

  

Dietetika 
 

x 
 

x 
  

Geriátria 
 

x 
 

x 
  

Gondozási, ápolási szükségletek 

felmérése, a gondozási, ápolási, 

fejlesztési és rehabilitációs tervek 

készítése 

  
x x x 

 

Az ellátottak érdekérvényesítési 

és érdekképviseleti lehetőségei    
x x 
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SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

Információforrások kezelése     x       

A demonstrációs termi eszközök 

és kötszerek használata 
    x       

Híradástechnikai és 

számítástechnikai eszközök 

alkalmazása 

        x   

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Elhivatottság, elkötelezettség x   x x x x 

Megbízhatóság     x x x x 

Türelmesség     x x x x 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

Segítőkészség     x x x x 

Tolerancia     x x x x 

Közérthetőség     x x x x 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 

Információgyűjtés x x   x x x 

Problémaelemzés, - feltárás x x     x   

Tervezési képesség         x   

 

 

 
9. Társadalomismeret tantárgy      54 óra 

 
9.1. A tantárgy tanításának célja 

A társadalomban és a szűkebb környezetben érvényesülő társadalmi törvényszerűségek 

felismerésének segítése, a társadalmi folyamatok értelmezése, az egyenlőtlenségek, a 

szegénység kialakulásának területi és társadalmi okai, jellemzői, és csökkentésük 

eszközeinek értelmezése az előítéletek keletkezésének okaival való szembenézés. 

 
9.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A társadalomismeret és a történelem tantárgy társadalomtörténeti fejezetei, valamint 

társadalomföldrajzi információk, a demográfiai és gazdasági adatok ábrázolási technikái.  

 
9.3. Témakörök 

9.3.1. A társadalmi egyenlőtlenség és szegénység okai 18 óra 

A társadalom fogalma, működése 

A szociológia alapfogalmai és alapvető összefüggései 

Különbözőség, másság 

A fogyaték másság, vagy egyenlőtlenséget generáló hátrány? 

A társadalmi egyenlőtlenség fogalma, dimenziói, az egyenlőtlenségek 

újratermelésének, újratermelődésének okai, mechanizmusai 

A fogyatékkal élők hátrányainak dimenziói 

A szegénység és depriváció értelmezése és jellemzői 

A szegénység szubkultúrája 

Deviáns jelenségek a társadalomban 

Veszélyeztetett csoportok és térségek, a diszkrimináció 

A társadalom, a család és az iskola szerepe az egyenlőtlenségek, a szegénység 

mérséklésében és újratermelésében 
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A társadalom viszonya a fogyatékos emberhez Európában és Magyarországon 

A társadalmi mobilitás fogalma, jellemzői, ösztönzői és akadályai 

 
9.3.2. A mai magyar társadalom 18 óra 

A mai magyar társadalom szerkezete, az egyes társadalmi csoportok tipikus 

problémái 

A társadalom összetételét mutató adatok (életkori, egyéb demográfiai megoszlás, 

nemzetiségi, etnikai összetétel, foglalkozási szerkezet, stb.) értelmezése  

A társadalmi integráció, dezintegráció fogalma, folyamata 

A társadalmi integrációt veszélyeztető jelenségek: munkanélküliség, 

hajléktalanság, a cigányság hátrányainak halmozódása, kirekesztés, előítéletek 

A deviáns jelenségek a társadalomban, okai, formái, mérete és szociológiai 

jellemzői a mai Magyarországon 

A magyar társadalom, a politika, a szociálpolitika válasza a fogyatékkal élők 

hátrányaira 

A fogyatékkal élők esélyegyenlőségének biztosítását célzó jogszabályok és azok 

végrehajtása 

A magyar társadalom térbeli viszonyai, jellemzői, területi egyenlőtlenségek 

A társadalmi mobilitás jellemzői a mai Magyarországon 

A társadalom ártó-védő hatása 

 
9.3.3. A szükségletfelmérés módszerei 18 óra 

A társadalom megismerésének sajátosságai 

A szociológiai adatfelvétel módszerei: megfigyelés, dokumentumelemzés, kísérlet 

és a kérdezéses technikák 

A tapasztalatok értelmezése a szociológia alapfogalmainak és alapvető 

összefüggéseinek rendszerében  

A társadalom összetételét mutató adatok értelmezése és ábrázolása 

Adatgyűjtés és értelmezés a helyi társadalom szerkezetének és jellemzőinek 

tárgykörében 

Az egyéni erőforrások és hiányok felmérésének módszerei (genogram, ecomap, 

környezettanulmány, szükségletlista, erőforrás lista, stb.) 

A helyi erőforrások és hiányok felmérési technikáinak gyakorlása 

 
9.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Átlagos tanterem, előadóterem vagy könyvtár 

 
9.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

 
9.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

Sors

zám 

Alkalmazott 

oktatási módszer 

neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 
Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések  
egyé

ni 

csop

ort 

oszt

ály 

1. magyarázat x x     

2. elbeszélés x        

3. kiselőadás x       

4. megbeszélés   x     

5. vita   x x   
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6. házi feladat x       

 
9.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák (ajánlás) 

Sorsz

ám 

Tanulói 

tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 
Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések  eg

yéni 

csop

ort-

bontás 

oszt

ály-

keret 

1. Információ feldolgozó tevékenységek 

1.1. 
Olvasott szöveg 

önálló feldolgozása 
x       

1.2. 

Olvasott szöveg 

feladattal vezetett 

feldolgozása 

x x     

1.3. 

Olvasott szöveg 

feldolgozása 

jegyzeteléssel 

x       

1.4. 

Hallott szöveg 

feldolgozása 

jegyzeteléssel 

    x   

1.5. 

Hallott szöveg 

feladattal vezetett 

feldolgozása 

    x   

1.6. 
Információk önálló 

rendszerezése 
x       

1.7. 
Információk feladattal 

vezetett rendszerezése 
x       

2. Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok 

2.1. 
Írásos elemzések 

készítése 
x       

2.2. Leírás készítése x       

2.3. 
Válaszolás írásban 

mondatszintű kérdésekre 
x       

2.4. 
Tesztfeladat 

megoldása 
x       

2.5. 
Szöveges előadás 

egyéni felkészüléssel 
x x     

2.6. 

Tapasztalatok 

utólagos ismertetése 

szóban 

x x     

2.7. 

Tapasztalatok 

helyszíni ismertetése 

szóban 

x x     

3. Komplex információk körében 

3.1. 
Elemzés készítése 

tapasztalatokról 
x       

3.2. 
Jegyzetkészítés 

eseményről kérdéssor 
x       



 

600 

alapján 

3.3. 

Esemény helyszíni 

értékelése szóban 

felkészülés után 

x x     

3.4. 
Utólagos szóbeli 

beszámoló 
x x     

4. Csoportos munkaformák körében 

4.1. 

Feladattal vezetett 

kiscsoportos 

szövegfeldolgozás 

  x     

 

 
9.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) bekezdés a) pontja 

szerinti értékeléssel. 

 

 
10.Klinikai ismeretek tantárgy      180 óra 

 
10.1. A tantárgy tanításának célja 

Elméleti háttér biztosítása a gondozási, ápolási feladatok végzéséhez. A leggyakoribb 

belső szervi megbetegedések okainak, tüneteinek, szövődményeinek és az ezzel 

kapcsolatos ápolási feladatoknak az ismertetése. A sebészeti, baleseti valamint a műtét 

utáni feladatok ismertetése. 

 
10.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A biológia tantárgy emberrel foglalkozó fejezetei, az egészségügyi fejezetek. 

 
10.3. Témakörök 

10.3.1. A keringés, a vérképző, a légző- és az emésztőrendszer betegségei 36 óra 

A belső szervek felépítése, funkcióik, leggyakoribb megbetegedéseik 

A keringési rendszer megbetegedései: a betegség lényege, okai, hajlamosító 

tényezői, a beteg objektív és szubjektív tünetei, a betegmegfigyelés szempontjai, 

terápia (különösen: életmódra vonatkozó utasítások, diéta), alapápolási feladatok, 

szövődmények 

A keringési rendszer betegségei: keringési elégtelenség, gyulladásos 

szívbetegségek, a szív vérellátási zavarai, az ingerképzés és az ingervezetés zavarai, az 

érrendszer betegségei 

A vérképző rendszer megbetegedései: a betegség lényege, okai, hajlamosító 

tényezői, a beteg objektív és szubjektív tünetei, a betegmegfigyelés szempontjai, 

terápia (különösen: életmódra vonatkozó utasítások, diéta), alapápolási feladatok, 

szövődmények 

A vérképző rendszer megbetegedései: anémiák, fehérvérűség, vérzékenység 

A légzőrendszer megbetegedései: a betegség lényege, okai, hajlamosító tényezői, a 

beteg objektív és szubjektív tünetei, a betegmegfigyelés szempontjai, terápia 

(különösen: életmódra vonatkozó utasítások, diéta), alapápolási feladatok, 

szövődmények. 

A légzőszervek betegségei: a felsőlégutak-, a tüdő-, a tüdő ereinek betegségei, a 

légutak allergiás megbetegedései, a mellhártya betegségei 
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Az emésztőrendszer betegségei; a betegség lényege, okai, hajlamosító tényezők, a 

beteg objektív és szubjektív tünetei, a betegmegfigyelés szempontjai, terápia 

(különösen az életmódra vonatkozó tanácsok), szövődmények 

A száj és a nyelőcső képleteinek megbetegedései, a gyomor betegségei (gyulladás, 

fekély, daganat), a máj (gyulladás, cirrózis, daganat), az epehólyag és a hasnyálmirigy 

betegségei, a bélrendszer és betegségei 

Az anyagcsere betegségek; a betegség lényege, okai, hajlamosító tényezők, a beteg 

objektív és szubjektív tünetei, a betegmegfigyelés szempontjai, terápia (különösen az 

életmódra vonatkozó tanácsok), szövődmények 

Cukorbetegség, húgysavanyagcsere zavara, az energiaforgalom zavarai (elhízás, 

kóros soványság, hiánybetegségek) 

 
10.3.2. Pszichiátriai-, neurológiai alapismeretek, az érzékszervek betegségei  

  36 óra 

 

A pszichiátria körébe tartozó kórképek: a betegségek lényege, okai, hajlamosító 

tényezői, a beteg objektív és szubjektív tünetei, a betegmegfigyelés szempontjai 

A neurózisok, pszichózisok, a devianciák elmegyógyászati vonatkozásai, a 

betegségek tünetei, terápiás lehetőségek, alapápolási feladatok 

A fenti séma alapján: neurózisok, pszichózisok, és a devianciák pszichiátriai 

vonatkozásai 

A központi idegrendszer és megbetegedései, a vegetatív idegrendszer és 

megbetegedései, a környéki idegrendszer és megbetegedései, a betegségek tünetei és 

az ápolási feladatok 

Az idegrendszer felépítése és funkciója, leggyakoribb megbetegedései - különös 

tekintettel az időskori megbetegedésekre 

Az idegrendszer megbetegedései: a betegség lényege, okai, hajlamosító tényezői, a 

beteg objektív és szubjektív tünetei, a betegmegfigyelés szempontjai, terápiás 

lehetőségek, alapápolási feladatok 

A fenti séma alapján: a központi idegrendszer betegségei (traumák, gyulladásos 

betegedések, agyér betegségek, degeneratív betegségek, epilepszia, daganat), a 

vegetatív idegrendszer megbetegedései, a környéki idegrendszer megbetegedései 

Az érzékszervek felépítése és funkciója, leggyakoribb megbetegedései - különös 

tekintettel az időskori megbetegedésekre 

Az érzékszervek megbetegedései: a betegség lényege, okai, hajlamosító tényezői, a 

beteg objektív és szubjektív tünetei, a betegmegfigyelés szempontjai, terápiás 

lehetőségek, alapápolási feladatok 

A bőr baktérium, vírus okozta betegségei és gombás fertőzései, allergia és az 

élősködők által okozott bőrbetegségek, daganatos bőrelváltozások 

A fül betegségei (gyulladások, sérülések, daganatok), hallászavarok és korrekciója, 

hallásvizsgálat; orr-garat és a gége betegségei (gyulladás, vérzés, sérülés, idegentest, 

vizenyő, daganat) 

A szembetegségei (gyulladás, sérülés, idegentest, fénytörési hibák, zöld- és szürke-

hályog, daganat, a látóideg betegségei, kancsalság) szervi betegségek szemészeti 

vonatkozásai 

A fog- és szájbetegségek (karies, fertőzés okozta gyulladásos állapotok, 

ínysorvadás, daganat), kapcsolata a szervezet általános állapotával, a fogpótlás 

lehetőségei 

 
10.3.3. Endokrin, daganatos és sebészeti beavatkozást igénylő betegségek  36 óra 
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Az endokrin rendszer megbetegedései: a betegség lényege, okai, hajlamosító 

tényezői, a beteg objektív és szubjektív tünetei, a betegmegfigyelés szempontjai, 

terápia (különösen: életmódra vonatkozó utasítások, diéta), alapápolási feladatok, 

szövődmények 

A pajzsmirigy- (struma, hipotireózis, hipertireózis), a mellékpajzsmirigy 

betegségei (hiperparatireózis, hipoparatireoidizmus), a mellékvesekéreg- (Cushing-, 

Conn-, adrenogenitális-szindróma, Addison-kór) a mellékvesevelő betegségei 

Az agyalapi mirigy hipo- és hiperfunkciós betegségei  

A daganatos betegségek: rizikófaktorok, rákmegelőző állapotok felismerése, 

daganatos betegségek diagnosztikája, a daganatos betegek ápolása, gondozása 

A sebészet és a baleseti sebészet körébe tartozó kórképek tünetei és a műtét utáni 

állapot jellemzői, a tünetek leírása 

A beteget veszélyeztető és sürgős beavatkozást igénylő állapotok jellemzői  

A sebek fajtái, a sebgyógyulás folyamata, zavarai, a sebellátás alapelvei  

A sebészeti ellátást igénylő sérülések: a vérzések -, a vérzéscsillapítás, égési, 

fagyási sérülések, vegyi- és sugárhatások, az elektromos áram okozta sérülések, 

zúzódások, rándulások, törések 

A leggyakoribb műtéti beavatkozások, a leggyakoribb műtéti szövődmények 

 
10.3.4. A kiválasztó-rendszer, nemi- és a reumatológiai betegségek 36 óra 

A nemi szervek, a vizeletkiválasztó- és – elvezető rendszer betegségei: a betegség 

lényege, okai, hajlamosító tényezők, a beteg objektív és szubjektív tünetei, a 

betegmegfigyelés szempontjai, terápia (különösen az életmódra vonatkozó tanácsok), 

szövődmények 

A kiválasztó rendszer megbetegedései: a vese fertőzéses megbetegedései, 

érrendszeri zavarai, öröklődő vese betegségek, vesekő betegség, veseelégtelenség 

A nemi szervek betegségei, a nemi működés zavarai (gyulladások, daganat, 

meddőség) 

A szülészeti és (terhesség, szülés, gyermekágy), nőgyógyászati (pubertás, a 

klimaktérium sajátosságai) alapok 

 A mozgás szervrendszerét érintő fejlődési rendellenességek, az izületek 

gyulladásos és degeneratív betegségei, anyagcsere-betegségek, a mozgásfunkciók 

javítása 

A mozgásszervek megbetegedései: a betegség lényege, okai, hajlamosító tényezői, 

a beteg objektív és szubjektív tünetei, a betegmegfigyelés szempontjai, terápiás 

lehetőségek, alapápolási feladatok 

 
10.3.5. Dietetikai ismeretek 18 óra 

A táplálkozás, mint biológiai szükséglet, táplálkozástudományi alapfogalmak 

A korszerű és egészséges táplálkozás alapelvei, feltételei; az életkornak és 

egészségi állapotnak megfelelő étrend összeállítása 

A leggyakoribb ételallergiák ismerete 

A diétás kezelés alapelvei, a diéta fogalma, szerepe a beteg gyógyításában; 

konyhatechnikai eljárások; a diéták felosztása 

Betegségek étrendi kezelése: a gyomor-bélrendszer, a máj, az epe, a 

hasnyálmirigy, a vese betegségeinek étrendi kezelése; a keringési rendszer 

betegségeiben szenvedők étrendje; sebészeti betegek étrendje; kalória szegény és 

roboráló étrend 

 
10.3.6. Geriátriai ismeretek 18 óra 
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Geriátria fogalma; az időskorra jellemző élettani, kórélettani és funkcionális 

változások 

Az egészséges öregedés: biológiai, pszichológiai és szociálpszichológiai jellemzői; 

a kóros öregedés jelei, azok következményei, az idős ember életvitelére gyakorolt 

hatása, megelőzésének lehetőségei 

A multimorbiditás jellemző összetevői, a betegségek korai felismerésének 

jelentősége, a védő- és elhárító mechanizmusok működése 

A leggyakrabban előforduló időskori megbetegedések és azok jellemzői 

A gyógyszeres kezelés sajátosságai időskorban 

Diagnosztikai nehézségek idős korban 

 
10.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Átlagos tanterem, előadóterem vagy egészségügyi szaktanterem és demonstrációs 

terem. 

 
10.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 
10.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

Sors

zám 

Alkalmazott 

oktatási módszer 

neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 
Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések  egyé

ni 

csop

ort 

oszt

ály 

1. magyarázat   x x   

2. elbeszélés   x x   

3. kiselőadás   x x   

4. megbeszélés   x x   

5. vita   x x   

6. szemléltetés   x x   

7. 
kooperatív 

tanulás 
  x x   

 
10.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák (ajánlás) 

Sorsz

ám 

Tanulói 

tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 
Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések  eg

yéni 

csop

ort-

bontás 

oszt

ály-

keret 

1. Információ feldolgozó tevékenységek 

1.1. 
Olvasott szöveg 

önálló feldolgozása 
x x x   

1.2. 

Olvasott szöveg 

feladattal vezetett 

feldolgozása 

x x x   

1.3. 

Olvasott szöveg 

feldolgozása 

jegyzeteléssel 

x       

1.4. 
Hallott szöveg 

feldolgozása 
x       
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jegyzeteléssel 

1.5. 

Hallott szöveg 

feladattal vezetett 

feldolgozása 

x x x   

1.6. 
Információk önálló 

rendszerezése 
x       

1.7. 
Információk feladattal 

vezetett rendszerezése 
x x x   

2. Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok 

2.1. 
Írásos elemzések 

készítése 
x       

2.2. Leírás készítése x       

2.3. 
Válaszolás írásban 

mondatszintű kérdésekre 
x       

2.4. 
Tesztfeladat 

megoldása 
x       

2.5. 
Szöveges előadás 

egyéni felkészüléssel 
x       

2.6. 

Tapasztalatok 

utólagos ismertetése 

szóban 

  x     

2.7. 

Tapasztalatok 

helyszíni ismertetése 

szóban 

x x     

3. Képi információk körében 

3.1. rajz értelmezése x x x   

4. Csoportos munkaformák körében 

4.1. 

Feladattal vezetett 

kiscsoportos 

szövegfeldolgozás 

  x     

4.2. 

Információk 

rendszerezése 

mozaikfeladattal 

x       

 

 
10.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) bekezdés a) pontja 

szerinti értékeléssel. 

 

 

 

 
11.Ápolási gyakorlat tantárgy      72 óra 

 
11.1. A tantárgy tanításának célja 

Ápolási gyakorlatot szerezni a belgyógyászati betegségekben szenvedő és a sebészeti 

beavatkozáson átesett betegek körében. Értelmezni és alkalmazni az egészségügyi 

ismereteket, felismerni és értelmezni az ápolás lélektani és etikai összefüggéseit. 
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11.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A biológia tantárgy emberrel foglalkozó fejezetei, az egészségügyi, népegészségügyi és 

klinikai ismeretek. 

 
11.3. Témakörök 

11.3.1. Alapápolás belgyógyászati betegek körében 36 óra 

A belszervi betegségek tüneteinek megfigyelése; a veszélyhelyzetben lévő betegek 

számára megfelelő orvosi segítség kérése 

A keringés- és vérképző rendszer betegségeiben szenvedők ápolása 

A légző- és a kiválasztó szervek betegségeiben szenvedők ápolása 

A belső-elválasztású mirigyek betegségeiben szenvedők ápolása 

Az orvos utasításainak megfelelően alkalmazza a fizikális és természetes 

gyógymódokat 

Felismeri és jelzi a gyógyszerek esetleges mellékhatásait 

Elsajátítja és orvosi utasításra alkalmazza az intramusculáris és subcután 

injekciózást  

Jelzi az injekciózás esetleges szövődményeit 

A daganatos betegek ápolása 

 
11.3.2. Alapápolás sebészeti beavatkozáson átesettek körében 36 óra 

A sebészet és a baleseti sebészet körébe tartozó kórképek tünetei, a tünetek 

felismerése, ápolási teendői 

Elsajátítja és orvosi utasításra alkalmazza az intramusculáris és subcután 

injekciózást  

A beteget veszélyeztető és sürgős beavatkozást igénylő állapotok felismerése 

A veszélyhelyzetben lévő betegek számára megfelelő orvosi segítség kérése 

A sebellátás alapelvei és technikái; vérzéscsillapítás, sebellátási eljárások 

A gyulladásos sebek kezelése; sebészeti fertőzések kezelése 

A műtéten átesett beteg ápolása, műtéti sebkötözés, a szövődmények felismerése 

 
11.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Egészségügyi intézetben (fekvőbeteg ellátás, sebészet, belgyógyászat) vagy pszichiátriai 

betegeket ellátó intézményben, valamint olyan személyes gondoskodást nyújtó szociális 

intézményben, ahol szakápolási tevékenység végzésére szakhatóság általi engedély került 

kiadásra. 

 

11.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 
tevékenységformák (ajánlás) 
 

 
11.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

Sors

zám 

Alkalmazott 

oktatási módszer 

neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 
Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések  egyé

ni 

csop

ort 

oszt

ály 

1. megbeszélés    x     

2. szemléltetés   x     

3. 
kooperatív 

tanulás 
  x     
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11.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák (ajánlás) 

Sorsz

ám 

Tanulói 

tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 
Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések  eg

yéni 

csop

ort-

bontás 

oszt

ály-

keret 

1. Információ feldolgozó tevékenységek 

1.1. 
Olvasott szöveg 

önálló feldolgozása 
x       

1.2. 

Olvasott szöveg 

feladattal vezetett 

feldolgozása 

x       

1.3. 

Olvasott szöveg 

feldolgozása 

jegyzeteléssel 

x       

1.4. 

Hallott szöveg 

feldolgozása 

jegyzeteléssel 

x       

1.5. 

Hallott szöveg 

feladattal vezetett 

feldolgozása 

x       

1.6. 
Információk önálló 

rendszerezése 
x       

1.7. 
Információk feladattal 

vezetett rendszerezése 
x x     

2. Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok 

2.1. 
Írásos elemzések 

készítése 
x       

2.2. Leírás készítése x       

2.3. 
Válaszolás írásban 

mondatszintű kérdésekre 
x       

2.4. 
Tesztfeladat 

megoldása 
x       

3. Képi információk körében 

3.1. rajz értelmezése x       

4. Komplex információk körében 

4.1. 

Jegyzetkészítés 

eseményről kérdéssor 

alapján 

x       

5. Csoportos munkaformák körében 

5.1. 
Kiscsoportos szakmai 

munkavégzés irányítással 
  x     

6. Gyakorlati munkavégzés körében 

6.1. Műveletek gyakorlása x       

6.2. 
Munkamegfigyelés 

adott szempontok alapján 
x       

7. Szolgáltatási tevékenységek körében 
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7.1. 

Önálló szakmai 

munkavégzés felügyelet 

mellett 

x       

7.2. 

Önálló szakmai 

munkavégzés közvetlen 

irányítással 

x       

 

 
11.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) bekezdés a) pontja 

szerinti értékeléssel. 

 

 
12. Gondozási ismeretek tantárgy      72 óra 

 
12.1. A tantárgy tanításának célja 

Gondozási ismertek nyújtása, a gondozási feladatokra való felkészítés, a gondozási 

kapcsolat lélektani és etikai összefüggéseinek értelmezése. A szolgáltatást igénybe vevő 

mindennapi életvitelének támogatását lehetővé tevő módszerek, a háztartásgazdálkodás, a 

háztartásvezetés eljárási szabályainak bemutatása. 

 
12.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

 

 
12.3. Témakörök 

12.3.1. A gondozási szükségletek felmérése 18 óra 

A gondozás fogalma, célja, feladatai; a komplex gondozás, mint a szükséglet-

kielégítés és az autonómia megőrzésének eszköze 

Az emberi szükségletek rendszere, a válsághelyzetek; az idős emberek sajátos 

szükségletei, életminőségét javító tárgyak, eszközök és szolgáltatási lehetőségek 

A szükségletfeltárás módszerei és eszközei (genogram, ecomap, 

környezettanulmány); komplexitása 

A szükségletek kielégítése és az életminőség javításának keretei, tervezhetősége 

A gondozási folyamat tervezése 

Az érdekképviselet lehetőségei és etikája 

 
12.3.2. Gondozás és rehabilitáció fogyatékkal élők körében 18 óra 

A károsodás, fogyatékosság, rokkantság fogalma; a visszafordíthatóság, gyógyítás 

és maradandóság problémái, meglévő képességek szinten tartása 

A fogyatékosság megjelenése, okai 

A fogyatékosság formái 

A fogyatékkal élők társadalmi esélyegyenlőségének, integrációjának lehetőségei, 

feladatai, a társadalmi elfogadás és segítés lehetőségei, a foglakozási és 

munkalehetőségek, a társadalmi aktivitás, a fogyatékos emberek szociális ellátásai 

A komplex rehabilitáció és a társadalmi integráció eszközei, intézményrendszere 

 
12.3.3. Gerontológia és az idősek rehabilitációja 18 óra 

Gerontológia, geriátria; az idős korra jellemző élettani, biológiai és funkcionális 

változások 
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Az időskor sajátosságai, demográfiai jellemzői, a demográfiai folyamatok főbb 

trendjei 

Az idős ember helye a társadalomban, az idős emberek kapcsolatrendszerének, 

társadalmi és családi szerepének változása 

Az idősek életkörülményeit, életmódját és életminőségét meghatározó tényezők 

Az időskor speciális problémái, szükségletei 

Az idős emberek személyiségének változásai, a változások biológiai és társadalmi 

vonatkozásai 

Az idős emberek kapcsolatrendszerének, társadalmi és családi szerepének 

változásai 

Az idősek gondozásának sajátosságai; az időskori speciális terápiák lehetőségei 

A fogyatékos emberek öregedése, az öregedő emberek fogyatékossága  

A kóros öregedés megelőzésének lehetőségei 

 
12.3.4. Gondozás és rehabilitáció a szenvedélybetegek körében 18 óra 

A szenvedélybetegségek, a függőség kialakulásának biológiai, pszichológiai és 

társadalmi okai 

A szenvedélybetegségek típusai, prevenciós feladatok 

A szenvedélybetegek komplex rehabilitációjának lehetőségei 

 
12.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Átlagos tanterem, előadóterem 

 
12.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

 
12.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

Sors

zám 

Alkalmazott 

oktatási módszer 

neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 
Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések  egyé

ni 

csop

ort 

oszt

ály 

1. magyarázat x x x   

2. elbeszélés x       

3. kiselőadás x       

4. megbeszélés   x     

5. vita   x     

 
12.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák (ajánlás) 

Sorsz

ám 

Tanulói 

tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 
Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések  eg

yéni 

csop

ort-

bontás 

oszt

ály-

keret 

1. Információ feldolgozó tevékenységek 

1.1. 
Olvasott szöveg 

önálló feldolgozása 
x x x   

1.2. 
Olvasott szöveg 

feladattal vezetett 
x x x   
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feldolgozása 

1.3. 

Olvasott szöveg 

feldolgozása 

jegyzeteléssel 

x x x   

1.4. 

Hallott szöveg 

feldolgozása 

jegyzeteléssel 

x x x   

1.5. 

Hallott szöveg 

feladattal vezetett 

feldolgozása 

x x     

1.6. 
Információk önálló 

rendszerezése 
x       

1.7. 
Információk feladattal 

vezetett rendszerezése 
x       

2. Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok 

2.1. 
Írásos elemzések 

készítése 
x x     

2.2. Leírás készítése x       

2.3. 
Válaszolás írásban 

mondatszintű kérdésekre 
x       

2.4. 
Tesztfeladat 

megoldása 
x       

2.5. 
Szöveges előadás 

egyéni felkészüléssel 
x       

2.6. 

Tapasztalatok 

utólagos ismertetése 

szóban 

x x     

2.7. 

Tapasztalatok 

helyszíni ismertetése 

szóban 

x x     

3. Komplex információk körében 

3.1. Esetleírás készítése x       

3.2. 
Elemzés készítése 

tapasztalatokról 
x       

4. Csoportos munkaformák körében 

4.1. 

Feladattal vezetett 

kiscsoportos 

szövegfeldolgozás 

  x     

 

 
12.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) bekezdés a) pontja 

szerinti értékeléssel. 

 

 
13. A gondozási szükségletek felmérésének gyakorlata tantárgy 36 óra 

 
13.1. A tantárgy tanításának célja 



 

610 

Az elméletben tanult szükségletfelmérési technikák gyakorlati alkalmazása különböző 

célcsoportok körében, valamint a gondozási feladatok és a gondozási folyamat 

szükségletek szerinti tervezése, melynek során a jogszabályok által előírt dokumentáció 

elkészítését is megismerik a tanulók. 

 
13.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Az egészségnevelés, egészséggondozás területén, a társadalomismeret, az egészségügyi 

és klinikai ismeretek, valamint az gondozási és ápolási ismeretek. 
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13.3. Témakörök 
13.3.1. A gondozási szükségletek felmérése idősek körében 12 óra 

Komplex gondozás nyújtása, mint a szükségletkielégítés és az autonómia 

megőrzésének eszköze 

Az idős emberek sajátos szükségleteinek kielégítését, illetve életminőségüket 

javító tárgyak, eszközök és szolgáltatási lehetőségek igénybevétele, alkalmazása 

A szükségletfeltárás komplex módszereinek és eszközeinek alkalmazása: szakmai 

interjú, genogram, ecomap, környezettanulmány 

A szükségletkielégítés és az életminőség javításának tervezése, a válsághelyzetek 

elhárítása 

Az érdekképviselet ellátása a szociális munka etikai szabályainak megfelelően 

 
13.3.2. A gondozási szükségletek felmérése fogyatékkal élők körében 12 óra 

Komplex gondozás nyújtása, mint a szükségletkielégítés és az autonómia 

megőrzésének eszköze 

A fogyatékos emberek sajátos szükségleteit, életminőséget javító tárgyak, 

eszközök és szolgáltatási lehetőségek igénybevétele, alkalmazása 

A szükségletfeltárás komplex módszereinek és eszközeinek alkalmazása: szakmai 

interjú, genogram, ecomap, környezettanulmány készítése 

A szükségletkielégítés és az életminőség javításának tervezése, a válsághelyzetek 

elhárítása 

Az érdekképviselet ellátása a szociális munka etikai szabályainak megfelelően 

 
13.3.3. A gondozási folyamat tervezése 12 óra 

A szükségletekre alapozott tervezés és a tervek elkészítésében való részvétel 

A gondozási folyamat tervezése a jogszabályi előírások szerint 

Az adekvát gondozási terv kiválasztása (egyéni gondozási terv, egyéni 

rehabilitációs program, egyéni fejlesztési terv) 

Az ápolási feladatok tervezése a jogszabályi előírások szerinti tervezési 

dokumentáció rendszerében 

 
13.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Az intézményi gyakorlathoz az iskola által összeállított, az adott település ellátási 

rendszerében szerepet játszó intézmények köre, akik együttműködnek az iskolával a 

gyakorlati képzés lebonyolítása érdekében. 

 
13.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 
13.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

Sors

zám 

Alkalmazott 

oktatási módszer 

neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 
Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések  egyé

ni 

csop

ort 

oszt

ály 

1. magyarázat x       

2. elbeszélés x       

3. kiselőadás   x     

4. megbeszélés   x     



 

612 

5. vita   x     

 

 
13.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák (ajánlás) 

Sorsz

ám 

Tanulói 

tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 
Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések  eg

yéni 

csop

ort-

bontás 

oszt

ály-

keret 

1. Információ feldolgozó tevékenységek 

1.1. 
Olvasott szöveg 

önálló feldolgozása 
x x     

1.2. 

Olvasott szöveg 

feladattal vezetett 

feldolgozása 

x x     

1.3. 

Olvasott szöveg 

feldolgozása 

jegyzeteléssel 

x x     

1.4. 

Hallott szöveg 

feldolgozása 

jegyzeteléssel 

x x     

1.5. 

Hallott szöveg 

feladattal vezetett 

feldolgozása 

x x     

1.6. 
Információk önálló 

rendszerezése 
x       

1.7. 
Információk feladattal 

vezetett rendszerezése 
x       

2. Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok 

2.1. 
Írásos elemzések 

készítése 
x       

2.2. Leírás készítése x       

2.3. 
Válaszolás írásban 

mondatszintű kérdésekre 
x       

2.4. 
Tesztfeladat 

megoldása 
x       

2.5. 

Tapasztalatok 

helyszíni ismertetése 

szóban 

x       

3. Komplex információk körében 

3.1. Esetleírás készítése x       

3.2. 
Elemzés készítése 

tapasztalatokról 
x       

3.3. 

Jegyzetkészítés 

eseményről kérdéssor 

alapján 

x       

3.4. 
Esemény helyszíni 

értékelése szóban 
x       
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felkészülés után 

3.5. 
Utólagos szóbeli 

beszámoló 
x       

4. Csoportos munkaformák körében 

4.1. 
Kiscsoportos szakmai 

munkavégzés irányítással 
  x     

5. Gyakorlati munkavégzés körében 

5.1. Műveletek gyakorlása x       

5.2. 
Munkamegfigyelés 

adott szempontok alapján 
x       
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6. Szolgáltatási tevékenységek körében 

6.1. 

Részvétel az 

ügyfélfogadáson, 

esetmegfigyelés 

x       

6.2. 
Szolgáltatási napló 

vezetése 
x       

6.3. 

Önálló szakmai 

munkavégzés felügyelet 

mellett 

x       

6.4. 

Önálló szakmai 

munkavégzés közvetlen 

irányítással 

x       

 

 
13.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) bekezdés a) pontja 

szerinti értékeléssel. 

 

 
14.Monitorozó gyakorlat tantárgy     90 óra 

 
14.1. A tantárgy tanításának célja 

A képző intézmény környezetében található szociális és egészségügyi intézmények 

megismerése. Az ellátó intézmények struktúrájának, feladatainak és belső rendszerének 

áttekintése. 

 
14.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A történelem tantárgy társadalomtörténeti fejezetei, valamint társadalomföldrajzi 

információk, a demográfiai és gazdasági adatok ábrázolási technikái. 

 
14.3. Témakörök 

14.3.1. A szociális ellátás intézményei 36 óra 

A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátás állami, egyházi és civil 

szervezetei, intézményrendszerük 

A képző intézmény/iskola környezetében tevékenykedő, elérhető bentlakásos és 

nappali szociális, foglalkoztatási, családtámogatási, köznevelési, gyermekjóléti, 

gyermekvédelmi és munkaügyi intézmények, különösen a fogyatékkal élők és idősek 

ellátására szakosodott intézmények monitorozás-szintű megtekintése, feladatainak és 

működésüknek áttekintő megismerése 

A jóléti ellátások és támogatások rendszerének megismerése, az ellátások 

megszerzésének feltételeinek és szabályainak áttekintése 

Élmények és motívumok nyújtása annak érdekében, hogy a tanulók segítséget 

kapjanak majdani munkájuk megismeréséhez 

A monitorozás során a tanulók naplót vezetnek, és részletes jegyzeteket készítenek 

a tapasztalatokról 

 
14.3.2. Az egészségügyi ellátás intézményei 18 óra 

A képző intézmény/iskola környezetében tevékenykedő egészségügyi intézmények 

áttekintő megismerése 
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Az állami, egyházi és civil fenntartók által működtetett intézmények rendszerének 

monitorozás-szintű megismerése, feladatainak és működésüknek áttekintő 

megismerése 

A területi, a járóbeteg és a kórházi szakellátás területének megismerése 

A betegellátás különböző funkciójú, szervezettségű és felszereltségű 

intézményeinek megismerése 

Élmények és motívumok nyújtása annak érdekében, hogy a tanulók segítséget 

kapjanak majdani munkájuk megismeréséhez 

A monitorozás során a tanulók naplót vezetnek, és részletes jegyzeteket készítenek 

a tapasztalatokról 

 
14.3.3. Egy intézmény részletes megismerése 36 óra 

A monitorozás során megismert intézményekből a tanulók érdeklődésüknek 

megfelelően választanak, hogy az adott intézményt részletesebben megismerjék 

Az intézmény helye az adott település idős és fogyatékos ellátási rendszerében 

Az intézmény profilja és tevékenységének rendszere 

Az intézmény külső és belső kapcsolatrendszerének megismerése 

Az intézmény működését szabályozó jogszabályok, pénzforrási lehetőségeinek 

feltárása 

Az intézmény belső struktúrájának, tárgyi feltételeinek, működésének, 

fenntartásának, döntési folyamatának megismerése 

A kínált szolgáltatások és a kliensek szükségletei közötti viszony feltárása 

Információk gyűjtése a szolgáltatásokhoz való hozzájutás feltételeiről, 

lehetőségeiről 

Az alkalmazott szupervízió formái; a munkacsoportok közötti együttműködés  

Az intézmény adminisztrációja 

A gyakorlat során a tanulók naplót vezetnek, és részletes jegyzeteket készítenek a 

tapasztalatokról 

 
14.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Az iskolai feldolgozásokhoz átlagos tanterem, vagy könyvtár. 

Az intézményi gyakorlathoz az iskola által összeállított, az adott település ellátási 

rendszerében szerepet játszó intézmények köre, akik együttműködnek az iskolával a 

gyakorlati képzés lebonyolítása érdekében. 

 
14.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 
14.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

Sors

zám 

Alkalmazott 

oktatási módszer 

neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 
Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések  
egyé

ni 

csop

ort 

oszt

ály 

1. magyarázat x       

2. kiselőadás x x     

3. megbeszélés x x     
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14.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák (ajánlás) 

Sorsz

ám 

Tanulói 

tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 
Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések  eg

yéni 

csop

ort-

bontás 

oszt

ály-

keret 

1. Információ feldolgozó tevékenységek 

1.1. 
Olvasott szöveg 

önálló feldolgozása 
x x     

1.2. 

Olvasott szöveg 

feldolgozása 

jegyzeteléssel 

x x     

1.3. 

Hallott szöveg 

feldolgozása 

jegyzeteléssel 

x x     

1.4. 
Információk önálló 

rendszerezése 
x       

2. Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok 

2.1. 
Írásos elemzések 

készítése 
x x     

2.2. Leírás készítése x x     

3. Képi információk körében 

3.1. rajz értelmezése x x x   

4. Komplex információk körében 

4.1. 

Jegyzetkészítés 

eseményről kérdéssor 

alapján 

x       

 

 
14.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) bekezdés a) pontja 

szerinti értékeléssel. 
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A 

10571-16 azonosító számú 

Sajátos gondozási feladatok 

megnevezésű 

szakmai követelménymodul 

tantárgyai, témakörei 
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A 10571-16 azonosító számú Sajátos gondozási feladatok megnevezésű szakmai 

követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő 

kompetenciák. 
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FELADATOK 

Közreműködik az egyéni 

gondozási, ápolási, fejlesztési és 

rehabilitációs folyamat tervezésében, 

megvalósításában 

x x x x x x 

Közreműködik a személyre szóló 

napirend kialakításában  
x x x x 

 

Segítséget nyújt az állapotnak 

megfelelő, egészséges élettér 

kialakításában, illetve a környezeti 

higiéné biztosításában 

 
x x 

 
x 

 

Megtanítja és szükség esetén 

segítséget nyújt a mindennapi 

tevékenységek elvégzésében; az 

öltözködésben, az étkezésben 

 
x x x 

  

Segítséget nyújt a gyógyászati 

segédeszközök beszerzésében és 

használatában 
   

x 
  

Támogatja a szolgáltatást 

igénybevevőt az életkori sajátosságok 

és az új élethelyzetek elfogadásában 

x x x x 
  

Segítséget nyújt a családi és 

egyéni krízisek leküzdésében 
x x x x 

  

Segítséget nyújt a személyes és 

hivatali kapcsolatok fenntartásában 
x x x x 

  

Megszervezi más szolgáltatók 

közreműködését 
x x x x 

  

Segítséget nyújt a 

háztartásvezetésben   
x x 

  

Támogatja a fogyatékos emberek 

társadalmi befogadásának folyamatát 
x x x x 

  

Együttműködik a foglalkozások, 

csoportfoglalkozások, csoportülések 

lebonyolítóival 

x x x x 
  

Részt vesz közösségi szociális 

munka szervezésében, 

bonyolításában 
 

x 
 

x 
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Szakmai munkája hatékonyabbá 

tétele érdekében 

esetmegbeszéléseken vesz részt 
     

x 

Szakmai személyisége és 

személyisége védelmében részt vesz 

szupervízióban 
     

x 

Részt vesz adományok 

gyűjtésében és elosztásában   
x x 

  

Munkája során ügyel a munka-, 

baleset- és tűzvédelmi utasítások 

betartására, annak betartatására 
   

x 
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SZAKMAI ISMERETEK 

Az egyéni esetkezelés módszerei, a 

segítő kapcsolat, a segítő tevékenység 

jellemzői 

x 
 

x x 
  

A problémamegoldó folyamatban 

alkalmazott módszerek, az 

erőforrásokkal való gazdálkodás 

lehetőségei 

x 
     

A krízis, a krízisintervenció 

lehetőségei a szociális munkában 
x 

 
x 

   

Családsegítés, családgondozás 

feladatai, módszerei 
x 

 
x 

   

A szociális csoportmunka 

modelljei, típusai, a csoporttípusok, 

csoportdinamikai jelenségek 

x 
     

A szociális csoportmunka 

folyamata, fázisai, csoportfejlődési 

modell, a csoport tervezése, elindítása, 

vezetése, lezárása, az önsegítő 

csoportok sajátosságai 

x 
     

A közösségi szociális munka 

formái, folyamata, közösségszervezés 

és tervezés gyakorlata, a közösségi 

gyakorlat taktikái és technikái 

x 
     

A helyi közösségek, a hálózati 

munka szervezése 
x 

     

A gondozás eszközei, praktikus 

feladatai, korszerű gondozási formák    
x 

  

Az idősek és fogyatékosok alap- és 

szakosított ellátását végző 

intézmények tevékenysége 
  

x x 
  

Gondozási, ápolási, fejlesztési és 

rehabilitációs tervek készítése   
x x 

  

A fogyatékos ember sajátos 

életterének speciális eszközei   
x x 

  

A fogyatékkal élők önellátásának 

fejlesztési módszerei, önálló 

életvezetésének támogatási módszerei, 

a fogyatékkal élők képességfejlesztési 

módszerei, a gyógyászati 

segédeszközök beszerzése és 

használata 

x 
     

Az aktivitás, foglalkozás 

jelentősége, formái, lehetőségei, a 

foglalkoztatás személyi- és tárgyi 

feltételei 

   
x 

  

A bazális stimulálás 
   

x 
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Játékformák, a zenei és 

énekformák, a mozgásformák, a 

dramatikus játékok, a médiaformák, a 

szabadban űzhető foglalkozások és 

alkalmazási lehetőségeik 

  
x x 

  

A munka jellegű foglalkozások és 

a munkavállalási lehetőségek   
x x 

  

Az ellátottak 

érdekérvényesítésének fejlesztési 

eszközei, az érdekképviselet 

gyakorlata, a személyes és hivatalos 

kapcsolatok fejlesztési módszerei 

  
x x 

  

Az időskor sajátosságai, krízisei 
  

x x 
  

Gyógyíthatatlan betegek sajátos 

gondozása, a haldoklás fázisai, a 

haldoklók kísérése, támogatása 
  

x x 
  

Hospice ellátása lényege, formái 
  

x 
   

A hozzátartozók támogatásának 

eszközei a haldokló kísérésében, a 

gyász feldolgozásában, az elhunyt 

körüli tennivalók 

  
x x 

  

A team, az esetmegbeszélés és a 

szupervízió szerepe      
x 

A családi költségvetés, bevételek, 

kiadások főbb csoportjai, a 

háztartásgazdálkodás és a 

háztartásvezetés gyakorlata, az 

adósságkezelés lehetőségei 

  
x x 

  

A táplálkozási szokások, 

táplálkozási hibák, az élelmiszerek 

összetevői és fiziológiai hatásai; az 

élelmiszerek elő- és elkészítése, 

élelmiszerbiztonsági előírások 

  
x x 

  

A háztartás berendezései, eszközei, 

a házimunkák tervezése és szervezése, 

a ruházat és textíliák kezelése, 

funkciója és tulajdonságai 

  
x x 

  

Egyéni védőeszközök szakszerű 

alkalmazása   
x x 

  

A biztonságos élettér kialakítása és 

higiénéje, a munkahelyi és háztartási 

balesetek megelőzésének lehetőségei 
  

x x 
  

Érintésvédelem, tűzvédelem 
   

x 
  

Mérgek tárolása 
   

x 
  

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

Háztartási eszközök használata 
  

x x 
  

Híradástechnikai és 

számítástechnikai eszközök használata   
x x 

  

Játékok és sporteszközök 
  

x x 
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használata 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Stressz tűrő képesség x x x x x 
 

Szervezőkészség 
  

x x x x 

Érzelmi stabilitás, 

kiegyensúlyozottság 
x x x x x x 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

Határozottság 
 

x 
 

x x x 

Empatikus készség x x x x x x 

Motiváló készség 
 

x 
 

x x x 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 

Rendszerben való gondolkodás x x x x x x 

Gyakorlatias feladatértelmezés x x x x x x 

Körültekintés, elővigyázatosság 
 

x x x x x 
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15.Szociális munka elmélete tantárgy     109 óra 

 
15.1. A tantárgy tanításának célja 

Átfogó ismeretek nyújtása a szociális munka sajátosságairól, a segítő foglalkozásokban 

érvényesülő elméleti irányzatokról, értékekről és etikai követelményekről. A mindennapi 

szakmai munka során használható tudás kialakítása a szociális munka formáiról, 

módszereiről, eszközeiről. Ismeretek közvetítése a közvetett és közvetlen szociális 

munkáról. Felkészíteni a tanulókat az egyéni esetkezelésre, a családokkal, csoportokkal 

történő szociális munkára. Integrált tudás nyújtása, hogy a szociális asszisztens és a 

rehabilitációs nevelő, segítő megfelelő segítséget tudjon nyújtani a klienseknek problémáik 

megoldásában. 

 
15.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A történelem tantárgy társadalom- és kultúrtörténeti fejezetei. A szakképzés során 

megismert társadalomismereti, jogi, szociálpolitikai, etikai, népegészségi ismeretek és 

gyakorlatok, valamint a szükségletfelmérés és a problémamegoldás területéről tanult 

ismeretek. 

 
15.3. Témakörök 

15.3.1. Általános szociális munka 31 óra 

A szociális munka definíciója, szándéka, célja, formái és módszerei, színtere 

A szociális munka története, a szociális munka XX. századi megjelenése 

Magyarországon 

Elméletek, ideológiák a szociális munkában: általános rendszerelméleti, 

strukturális, ökológiai, szociális tanulás, problémamegoldó, szerepelméletre építő 

modell 

A szociális munka tevékenységének rendszere; a közvetlen és közvetett szociális 

munka fogalma; tevékenységének és módszereinek áttekintése 

A szociális munka értékei és etikai szabályai  

A szakmai kompetenciahatárok és az együttműködés a szociális munkában  

A szociális szakember szerepei, felelőssége 

A segítő munka folyamatának tervezése  

A team munka, az esetmegbeszélés és a szupervízió szerepe 

 
15.3.2. Szociális munka egyénekkel és családokkal 31 óra 

Az esetkezelés fogalma és jellemzői 

A problémamegoldó modell alkalmazása, szakaszai és a szakaszokhoz kapcsolódó 

módszerek és technikák 

Krízis, krízisállapot, krízishelyzet 

Krízisek csoportosítása 

Krízisek lefolyása, kimenetele 

Krízisben lévő személy jellemzői 

A krízisintervenció lépései 

A családsegítés, a családgondozás 

A családstruktúra fogalma, a családi alrendszerek, a családi hierarchia 

A családi életciklus és az ehhez kapcsolódó krízisek  

Szociális munka családokkal 
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15.3.3. Szociális munka csoportokkal 31 óra 

A csoport fogalma, célja, a csoport alkalmazásának lehetőségei, keretei a szociális 

munkában 

A csoportmunka modelljei: 

társadalmi célmodell (bizottságok, adminisztratív csoport, képviseleti 

testületek, teamek, esetkezelési konferenciák, társadalmi akciócsoportok) 

gyógyító modell (oktató csoport, személyiségfejlesztő csoport, terápiás 

csoport, szocializációs csoport) 

reciprok modell (önsegítő csoport) 

Az egyetemes emberi jogok és azok érvényesülése a csoportmunka folyamán 

A szociális csoportmunka folyamata 

Tervezés 

Szervezés 

A csoportfejlődés öt szakasza 

Csoportszerepek 

A csoportmunka lezárása 

Csoportdinamikai jelenségek 

A csoport kommunikációs és interakciós mintái 

Csoportkohézió 

Csoportnorma, szociális kontroll 

Csoportkultúra 

A csoportszerepek közötti dinamizmus, építő és destruktív folyamatok 

A csoport vezetése 

A vezetést meghatározó tényezők 

Vezetői stílusok 

Kommunikációs hibák 

Kezelési technikák 

 
15.3.4. Közösségi szociális munka 16 óra 

A közösségi szociális munka formái és folyamata 

Szociális tervezés 

Közösségfejlesztés, szociális fejlesztés 

Közösségszervezés 

Szociális akció 

 

Szociális tervezés, közösségfejlesztés 

A szociális tervezésszempontjai, fázisai 

A közösségfejlesztés szemlélete 

A közösségfejlesztés meghatározása 

A közösségfejlesztés kialakulás Magyarországon, a XX. századvégi kísérletek 

(Bakony, Csenger) 

A közösségfejlesztési folyamat fázisai 

Cselekvési technikák a közösségfejlesztésben 

 

Közösségszervezés 

A közösségi szociális munka történeti gyökerei, az elméletalkotást segítő 

tudományterületek 
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A közösségszervezés céljai, a célok elérését szolgáló programok és eljárások 

Támogató rendszerek 

Szomszédságok megismerése, szomszédsági szociális munka 

Közösségi profil 

A közösségszervező legfontosabb szerepei 

A projektépítés főbb szakaszai 

 
15.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Átlagos tanterem, előadóterem vagy könyvtár. 

 
15.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 
15.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

Sors

zám 

Alkalmazott 

oktatási módszer 

neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 
Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések  
egyé

ni 

csop

ort 

oszt

ály 

1. magyarázat x   x   

2. elbeszélés x   x   

3. kiselőadás x x x   

4. megbeszélés x x x   

5. vita   x x   

6. szemléltetés   x x   

7. projekt   x     

8. 
kooperatív 

tanulás 
  x     

9. szerepjáték   x     

 
15.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák (ajánlás) 

Sorsz

ám 

Tanulói 

tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 
Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések  eg

yéni 

csop

ort-

bontás 

oszt

ály-

keret 

1. Információ feldolgozó tevékenységek 

1.1. 
Olvasott szöveg 

önálló feldolgozása 
x   x   

1.2. 

Olvasott szöveg 

feladattal vezetett 

feldolgozása 

x   x   

1.3. 

Olvasott szöveg 

feldolgozása 

jegyzeteléssel 

x   x   

1.4. 

Hallott szöveg 

feldolgozása 

jegyzeteléssel 

x x x   

1.5. Hallott szöveg x   x   
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feladattal vezetett 

feldolgozása 

1.6. 
Információk önálló 

rendszerezése 
x       

1.7. 
Információk feladattal 

vezetett rendszerezése 
x       

2. Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok 

2.1. 
Írásos elemzések 

készítése 
x       

2.2. Leírás készítése x       

2.3. 
Válaszolás írásban 

mondatszintű kérdésekre 
x   x   

2.4. 
Tesztfeladat 

megoldása 
x       

2.5. 
Szöveges előadás 

egyéni felkészüléssel 
x   x   

2.6. 

Tapasztalatok 

utólagos ismertetése 

szóban 

x x     

3. Csoportos munkaformák körében 

3.1. 

Feladattal vezetett 

kiscsoportos 

szövegfeldolgozás 

  x     

3.2. 

Információk 

rendszerezése 

mozaikfeladattal 

  x     

 

 
15.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) bekezdés a) pontja 

szerinti értékeléssel. 

 

 
16. Szociális munka gyakorlata tantárgy     31 óra 

 
16.1. A tantárgy tanításának célja 

Az elméleti tudás, a gyakorlati készségek és a szakmai attitűd integrációjának 

elősegítése a mindennapi szakmai munka során használható tudás kialakítása érdekében. A 

gyakorlat során megismerni az eseti, a családokkal, a csoportokkal és a közösségekben 

végzett szociális munkát. A tanulók 2-3 fős kiscsoportokban személyre szabott 

feladatokban próbálhassák ki felkészültségüket. 

 
16.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Történelem, etika. A szakképzés során megismert társadalomismereti, jogi, 

szociálpolitikai, etikai, egészségügyi ismeretek és gyakorlatok, valamint a szociális munka 

elméletéről tanult ismeretek. 

 
16.3. Témakörök 

16.3.1. Egyénekkel és családokkal végzett szociális munka gyakorlata  15 óra 
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A tereptanár munkájának, módszereinek, technikáinak, magatartásának és a 

kliensekkel kialakított viszonyának megfigyelése 

Az esetkezelés és a családsegítés rendjének szabályainak megfigyelése, 

alkalmazása 

Az esetvitel és a családsegítés folyamatának megfigyelése 

A korábbi családsegítő folyamatok megismerése, a folyó ügyek figyelemmel 

kísérése 

A tereptanárral közösen kiválasztott család problémáinak megoldásában való 

részvétel 

Az esetmegoldáshoz kapcsolódó adatok, információk gyűjtése 

Az esetkezeléshez és a családsegítéshez kapcsolódó adminisztráció megfigyelése, 

elkészítése, alkalmazása 

A családsegítő munkához szükséges adatok, információk, jogszabályok 

összegyűjtése, értelmezése 

A szükségletek és erőforrások feltárásában való részvétel 

Más, az esetvitelre és a családsegítésre befolyást gyakorló intézményekkel, a 

jelzőrendszer tagjaival való kapcsolat  

Az egyéni esetkezelés és a családsegítés feladatainak gyakorlása, a segítő 

beszélgetés elemeinek alkalmazása 

Az erőforrások alkalmazásának tervezésében való részvétel az egyéni esetsegítés 

és a családsegítés során 

A krízisek jeleinek felismerése és a krízisintervencióban való részvétel 

 
16.3.2. A csoportokkal végzett szociális munka gyakorlata 8 óra 

A tereptanár munkájának, módszereinek, technikáinak, magatartásának és a 

kliensekkel kialakított viszonyának megfigyelése  

A csoportmunka folyamatának, módszereinek és a csoportdinamikai 

folyamatoknak a megfigyelése 

Részvétel a csoportmunka tervezésében, a csoportmunka eszközeinek, 

módszereinek kiválasztásában 

Részvétel a csoportok szervezésében, működési feltételeik kialakításában és 

vezetésében 

Részvétel a csoportmunka eredményeinek értékelésében 

Részvétel önsegítő csoportok munkájában, működési feltételeik javításában 

A csoportmunka adminisztrációjának megfigyelése és gyakorlása 

 
16.3.3. Közösségi szociális munka gyakorlata 8 óra 

A tereptanár munkájának, módszereinek, technikáinak, magatartásának és a 

kliensekkel kialakított viszonyának megfigyelése 

A közösségi szociális munka formáinak és folyamatának megfigyelése (a szociális 

tervezés, a közösségfejlesztés, a szociális fejlesztés, a közösségszervezés, a szociális 

akció) 

Részvétel a közösségi szükségletek és erőforrások feltárásában, a felmérés 

módszereinek kiválasztásában, a felmérési folyamat lebonyolításában 

Részvétel a hálózati munka szervezésében 

A helyi társadalom spontán önszerveződéseinek, önsegítő szervezeteinek 

megismerése  

Nonprofit szervezetek megjelenési formáinak, struktúrájának és irányítási 

rendszerének megismerése 
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Részvétel közösségi munkában, együttműködés más intézményekkel és az 

önkormányzatokkal 

 
16.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Az iskola környezetében található, különböző fenntartású szociális alap- illetve 

szakosított ellátás intézményei, szociális munkát végző civil szervezetek stb. 

 
16.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 
16.5.1.  tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

Sors

zám 

Alkalmazott 

oktatási módszer 

neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 
Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések  egyé

ni 

csop

ort 

oszt

ály 

1. magyarázat x       

2. elbeszélés   x     

3. kiselőadás   x     

4. megbeszélés   x     

5. vita   x     

6. szemléltetés x       

7. projekt x       

8. 
kooperatív 

tanulás 
  x     

9. szerepjáték   x     

 
16.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák (ajánlás) 

Sorsz

ám 

Tanulói 

tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 
Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések  eg

yéni 

csop

ort-

bontás 

oszt

ály-

keret 

1. Információ feldolgozó tevékenységek 

1.1. 
Olvasott szöveg 

önálló feldolgozása 
x x     

1.2. 

Olvasott szöveg 

feladattal vezetett 

feldolgozása 

x x     

1.3. 

Olvasott szöveg 

feldolgozása 

jegyzeteléssel 

x x     

1.4. 

Hallott szöveg 

feldolgozása 

jegyzeteléssel 

x x     

1.5. 

Hallott szöveg 

feladattal vezetett 

feldolgozása 

x x     

1.6. Információk önálló x x     
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rendszerezése 

1.7. 
Információk feladattal 

vezetett rendszerezése 
x       

2. Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok 

2.1. 
Írásos elemzések 

készítése 
x       

2.2. Leírás készítése x       

2.3. 
Válaszolás írásban 

mondatszintű kérdésekre 
x       

2.4. 
Tesztfeladat 

megoldása 
x       

2.5. 
Szöveges előadás 

egyéni felkészüléssel 
x       

2.6. 

Tapasztalatok 

utólagos ismertetése 

szóban 

x       

2.7. 

Tapasztalatok 

helyszíni ismertetése 

szóban 

x       

3. Képi információk körében 

3.1. rajz értelmezése x x     

3.2. 
rajz készítése 

leírásból 
x x     

 

4. Komplex információk körében 

4.1. Esetleírás készítése x       

4.2. 
Elemzés készítése 

tapasztalatokról 
x       

4.3. 

Esemény helyszíni 

értékelése szóban 

felkészülés után 

x       

5. Csoportos munkaformák körében 

5.1. 

Feladattal vezetett 

kiscsoportos 

szövegfeldolgozás 

  x     

5.2. 

Információk 

rendszerezése 

mozaikfeladattal 

  x     

6. Gyakorlati munkavégzés körében 

6.1. Műveletek gyakorlása x       

6.2. 
Munkamegfigyelés 

adott szempontok alapján 
x x     

7. Szolgáltatási tevékenységek körében 

7.1. 

Részvétel az 

ügyfélfogadáson, 

esetmegfigyelés 

x x     

7.2. 
Szolgáltatási napló 

vezetése 
x       
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7.3. 

Önálló szakmai 

munkavégzés felügyelet 

mellett 

x       

7.4. 

Önálló szakmai 

munkavégzés közvetlen 

irányítással 

x       

 

 
16.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) bekezdés a) pontja 

szerinti értékeléssel. 

 

 
17. Szociális gondozás tantárgy      140 óra 

 
17.1. A tantárgy tanításának célja 

Célja a gondozás fogalmának, feladatainak és tevékenységi formáinak komplex 

bemutatása. A szellemi és fizikai képességek megőrzését, fejlesztését célzó foglalkoztatás 

főbb elveinek és formáinak rendszerezése. Az ellátott mindennapi életvitelének 

megszervezéséhez szükséges módszerek, és a háztartásgazdálkodás és háztartásvitel főbb 

kérdéseinek áttekintése. A gondozással, a foglalkoztatással és a háztartásvezetéssel 

kapcsolatos munka-, baleset- és tűzvédelmi szabályok és eljárások ismertetése. 

 
17.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Történelem, etika. A szakképzés során megismert társadalomismereti, jogi, 

szociálpolitikai, etikai, egészségügyi ismeretek és gyakorlatok, valamint a szociális munka 

elméletéről tanult ismeretek. 

 
17.3. Témakörök 

17.3.1. Idős és fogyatékkal élő emberek ellátásai  38 óra 

A gondozás fogalmának értelmezése az időskorúak ellátásában, az idős emberek 

életének segítésében: mikor segítsünk, hogyan segítsünk, mivel segítsünk? 

A gondozás elemei, eszközei, célcsoportjai, praktikus feladatai 

Az idősek és fogyatékos emberek ellátását szolgáló szociális alapszolgáltatások és 

a szakosított ellátások 

A gyermekjóléti alapellátások és a gyermekvédelmi szakellátások 

Az egyes ellátások igénybevételének módja, feltételei, az igénybevétellel 

kapcsolatos eljárások 

A gondozási tervek típusai, az egyéni gondozási terv tartalma, a gondozási tervet 

készítő team munkája, a gondozási terv adminisztrálása 

A szociális alapellátásban működő korszerű gondozási formák tartama és 

jelentősége 

Az érdekvédelem céljának, fokozatainak, az érdekképviselet megvalósítását 

szolgáló eszközök  

Az ellátottak speciális és általános jogai, a jogérvényesítés garanciái 

Az érdekképviselet színterei 

 
17.3.2. Aktivitás és foglalkoztatás 28 óra 

A tevékenység, a foglalkozás funkciója, jelentősége: az önmegvalósítás eszköze, a 

fizikai, a szellemi aktivitás, az önállóság fenntartásának eszköze 
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A családi és emberi kapcsolatok megőrzésének eszköze, a nyitottság és az új 

ismeretek szerzésének lehetősége, a szórakozás és a rekreáció eszköze 

A foglalkozás főbb elvei: önkéntesség, személyre szabottság, célszerűség, 

hasznosság, rendszeresség, folyamatosság, az érdeklődést felkeltő és fenntartó 

változatosság, érték, elismerés 

A tevékenységek formái: az önellátáshoz kapcsolódó, rekreációs és gyógytorna 

jellegű, a családi és emberi kapcsolatok fenntartásához kapcsolódó, szellemi és 

kulturális, művészeti tevékenységek, és a termelő jellegű foglalkozások 

A különböző programok személyi és tárgyi feltételeinek számbavétele 

 
17.3.3. Háztartási ismeretek 28 óra 

A háztartásgazdálkodás: a családi költségvetés, a bevételek (tőkejellegű, örökség, 

munkajövedelmek, a társadalmi újraelosztásból származó bevételek, a kölcsönös 

segítségből származó bevételek) 

A családi kiadások: lakásszerzés, nagyberuházások költségei, a lakásfenntartás, a 

hiteltörlesztés, az élelmezés, a ruházkodás, a munkába járás, az iskoláztatás, az 

egészségmegőrzés, az egészségügyi ellátás költségei, a szórakozás, pihenés költségei 

A háztartásvezetéshez szükséges ismeretek; az idős emberek igényei szerinti, a 

minél teljesebb önellátás segítésének eszközei és módszerei a háztartásvitel során 

Az adósságok kialakulásának megelőzése, törlesztése; adósságkezelési szolgáltatás 

lehetősége 

A házi munkák tervezése, rendszerezése az idős ember igényeinek és 

lehetőségeinek figyelembevételével 

A háztartásvezetés technikai megoldásai 

A háztartási feladatok ellátása során jelentkező veszélyforrások figyelembevétele 

 
17.3.4. Munka-, baleset- és tűzvédelem 10 óra 

A munka,- baleset- és tűzvédelmi szabályok és jelentőségük 

A munkavégzéssel összefüggő általános baleseti és egyéb veszélyforrások, a 

munkahelyre és munkavégzésre vonatkozó munkabiztonsági szabályok 

A veszélyforrások csoportosítása: a háztartási veszélyek, a munkahelyi veszélyek, 

a közlekedési veszélyek, a különböző sajátos tevékenységi formák veszélyei 

Különféle anyagok (vegyszerek, mérgek, gyógyszerek stb.) biztonságos tárolása, 

nyilvántartások vezetése, veszélyes hulladékok tárolásának szabályai 

A munka-, baleset- és tűzvédelmi szabályok adaptálása az idős emberek 

adottságaihoz 

A veszélyek elhárításának lehetőségei, módszerei, eszközei; mindennapi 

érintésvédelmi és szigetelési eljárások; a menekülési útvonalak kijelölési feltételei, 

egyéni védőeszközök használata 

 
17.3.5. A gyógyászati segédeszközök beszerzése 10 óra 

A gyógyászati segédeszközök beszerzése, használatának ismerete 

A gyógyászati segédeszközök karbantartása, tisztítása 

A célok megválasztása, a támogatási folyamat tervezése, az eszközök és 

módszerek kiválasztása 

A mindennapi életmenet biztosításának feladatai az ellátott képességeihez adaptált 

módon; a környezet átalakításának lehetőségei, feladatai, eszközei 

A fejlesztés és rehabilitáció eszközei, szakmai lehetőségei 

 
17.3.6. Gyógyíthatatlan betegek és haldoklók gondozása 26 óra 
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A célok megválasztása, a támogatási folyamat tervezése, az eszközök és 

módszerek kiválasztása 

A mindennapi életmenet biztosításának feladatai az ellátott képességeihez adaptált 

módon; a környezet átalakításának lehetőségei, feladatai, eszközei 

A gyógyíthatatlan betegek gondozásának sajátos módszerei 

A haldokló ember kísérése, a halott körüli teendők, a gyász feldolgozásának 

segítése, a család támogatása 

Az eutanázia; hospice-ellátás 

A hospice célja, alapelvei 

A hospice ellátás formái 

 
17.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Átlagos tanterem, előadóterem. 

 
17.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 
 

17.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

Sors

zám 

Alkalmazott 

oktatási módszer 

neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 
Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések  
egyé

ni 

csop

ort 

oszt

ály 

1. magyarázat x  x  x   

2. elbeszélés  x 
 

    

3. kiselőadás  x 
 

    

4. megbeszélés   x x    

5. vita   x x    

6. szemléltetés x x  x    

7. 
kooperatív 

tanulás 
  x x    

 

 
17.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák (ajánlás) 

Sors

zám 

Tanulói 

tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete (differenciálási 

módok) 

Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések  egy

éni 

csoport-

bontás 

osztály-

keret 

1. Információ feldolgozó tevékenységek 

1.1. 
Olvasott szöveg önálló 

feldolgozása 
x x x   

1.2. 

Olvasott szöveg 

feladattal vezetett 

feldolgozása 

x x x   

1.3. 

Olvasott szöveg 

feldolgozása 

jegyzeteléssel 

x x x   

1.4. 

Hallott szöveg 

feldolgozása 

jegyzeteléssel 

x x x   
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1.5. 

Hallott szöveg 

feladattal vezetett 

feldolgozása 

x x x   

1.6. 
Információk önálló 

rendszerezése 
x       

1.7. 
Információk feladattal 

vezetett rendszerezése 
x       

2. Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok 

2.1. 
Írásos elemzések 

készítése 
x       

2.2. Leírás készítése x       

2.3. 
Válaszolás írásban 

mondatszintű kérdésekre 
x       

2.4. 
Tesztfeladat 

megoldása 
x       

3. Csoportos munkaformák körében 

3.1. 

Feladattal vezetett 

kiscsoportos 

szövegfeldolgozás 

  x     

3.2. 

Információk 

rendszerezése 

mozaikfeladattal 

  x     

3.3. 
Kiscsoportos szakmai 

munkavégzés irányítással 
  x     

3.4. 
Csoportos 

helyzetgyakorlat 
  x     

4. Gyakorlati munkavégzés körében 

4.1. Műveletek gyakorlása x x x   

4.2. 
Munkamegfigyelés 

adott szempontok alapján 
x x x   

 

 
17.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) bekezdés a) pontja 

szerinti értékeléssel. 

 

 
18.Szociális gondozás gyakorlata tantárgy    108 óra 

 
18.1. A tantárgy tanításának célja 

Célja a gondozás feladatainak, folyamatának és tevékenységi formáinak gyakorlása. A 

szellemi és fizikai képességek megőrzését, fejlesztését célzó foglalkoztatás alkalmazása. 

Az ellátott mindennapi életvitelének megszervezéséhez szükséges módszerek alkalmazása, 

a háztartásgazdálkodás és háztartásvitel segítése. A gondozással, a foglakozással, 

foglalkoztatással és a háztartásvezetéssel kapcsolatos munka-, baleset- és tűzvédelmi 

szabályok betartása, alkalmazása. 

 
18.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 
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Történelem, etika. A szakképzés során megismert társadalomismereti, jogi, 

szociálpolitikai, etikai, egészségügyi ismeretek és gyakorlatok, valamint a szociális munka 

és a szociális gondozás elméletéről tanult ismeretek. 

 
18.3. Témakörök 

18.3.1. Idős emberek gondozása 40 óra 

Az idős emberek gondozásának, segítésének megfigyelése; a gondozás, segítés 

dilemmáinak értelmezése, a korlátok és lehetőségek mérlegelése 

Részvétel a gondozási, támogatási folyamat tervezésében, az eszközök és 

módszerek kiválasztásában 

Részvétel a személyes környezet kialakításban, az életvitel támogatásában, a 

napirend kidolgozásában és a megvalósítás támogatásában 

A gondozási terv elkészítésének és megvalósításának segítése 

Az idős emberek érdekérvényesítő képességének segítése, támogatása 

felhatalmazásának mértékében 

A gyógyászati segédeszközök beszerzése, tisztítása, kezelése, használata, 

használatának megtanítása 

A gyógyíthatatlan betegek sajátos gondozási módszereinek alkalmazása 

A haldokló ember kísérése, a halott körüli teendők, a gyász feldolgozásának 

segítése, a család támogatása 

 
18.3.2. Fogyatékkal élők gondozása 35 óra 

A fogyatékos emberek gondozásának, segítésének megfigyelése 

A gondozás, segítés dilemmáinak értelmezése, a korlátok és lehetőségek 

mérlegelése 

Részvétel a gondozási, támogatási folyamat tervezésében, az eszközök és 

módszerek kiválasztásában 

Részvétel a mindennapi környezet kialakításban, az életvitel támogatásában a 

napirend kidolgozásában és a megvalósítás támogatásában 

A testi ellátás és a testi érintkezés formái, jelentősége 

A bazális stimulálás 

Játékformák, a zenei és énekformák, a mozgásformák, a dramatikus játékok, a 

médiaformák, a szabadban űzhető foglalkozások és alkalmazása 

A fejlesztési és rehabilitációs terv kialakításának, és megvalósításának segítése 

Segíteni a fogyatékos emberek integrációjának megvalósítását, az akadályok 

elhárítását, a lehetőségek felkutatását 

A gyógyászati segédeszközök beszerzése, tisztítása, kezelése, használata, a 

használatuk megtanítása 

 
18.3.3. Foglalkozási gyakorlat 8 óra 

A tevékenységek tervezésének és szervezésének megfigyelése 

Részvétel a tevékenységek tervezésében és szervezésében a tevékenységek 

feltételeinek kialakításban, az ellátott motiválásában, az igények felmérésében 

Részvétel a mindennapi önellátási tevékenységek megvalósításában, 

támogatásában a házi gondozás és a bentlakásos intézményekben 

Részvétel a rekreációs és gyógytorna-jellegű foglalkozások megvalósításában, a 

családi és emberi kapcsolatok ápolásában, a szellemi, kulturális és művészeti 

tevékenységek megvalósításában, a termelő és munka jellegű foglakozások 

szervezésében 
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18.3.4. Háztartási gyakorlat 8 óra 

Részvétel háztartásgazdálkodással kapcsolatos tervezésben és háztartási 

költségvetés kialakításban 

A háztartásvitel megfigyelése és részvétel a háztartási teendők szervezésében és 

megvalósításában; az idős emberek minél nagyobb önállóságának fenntartása, 

támogatása 

Háztartási gépek, konyhatechnikai eszközök használata, tisztítása, karbantartása, az 

ételek tárolása, ételminta vételének higiénés előírásai, mosás, szárítás, vasalás, 

érintésvédelmi szabályok betartása, háztartási vegyszerek, mérgek szabályszerű 

tárolása 

Részvétel az idős ember lakásának átalakításában, a szükséges források 

megszerzésében; részvétel a személyi- és a lakás higiénéjének megteremtésében 

 
18.3.5. Munka-, baleset- és tűzvédelem gyakorlata 9 óra 

A munka-, baleset- és tűzvédelmi szabályok értelmezése és alkalmazása 

Munkavégzéssel és a munkahellyel összefüggő baleseti és egyéb veszélyforrások 

felismerése, megszüntetése vagy intézkedés kérése azok megszüntetésére 

Mérgek, vegyszerek biztonságos tárolása, nyilvántartása; veszélyes hulladék 

tárolása 

Gépek, berendezések áramtalanítása veszély esetén vagy a munkafolyamat 

befejezésével 

Tűzoltó készülék használata 

A munka-, baleset- és tűzvédelmi szabályok adaptálása az idős ember 

adottságaihoz, az adott környezet viszonyaihoz (lakás, foglakozási terem, 

csoportszoba stb.) 

A veszélyelhárítás lehetőségeinek, módszereinek, eszközeinek alkalmazása  

A mindennapi érintésvédelmi és szigetelési eljárások alkalmazása; a menekülési 

útvonalak kijelölése 

Egyéni védőeszközök használata 

 
18.3.6. Gyógyíthatatlan betegek és haldoklók gondozása 8 óra 

A gyógyíthatatlan betegek sajátos gondozási módszereinek alkalmazása 

A testi ellátás és a testi érintkezés formái, jelentősége 

A haldokló ember kísérése  

A halott körüli teendők ellátása 

A gyász feldolgozásának segítése, a család támogatása 

 
18.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Az intézményi gyakorlathoz az iskola által összeállított, az adott település ellátási 

rendszerében szerepet játszó intézmények köre, akik együttműködnek az iskolával a 

gyakorlati képzés lebonyolítása érdekében. 
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18.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 
18.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

Sors

zám 

Alkalmazott 

oktatási módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete Alkalmazandó 

eszközök és felszerelések  egyé

ni 

csopo

rt 

osztál

y 

1. magyarázat x       

2. elbeszélés x       

3. kiselőadás   x     

4. megbeszélés   x     

5. vita   x     

 
18.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák (ajánlás) 

Sors

zám 

Tanulói 

tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete (differenciálási 

módok) 

Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések  egy

éni 

csoport-

bontás 

osztály

-keret 

1. Információ feldolgozó tevékenységek 

1.1. 
Olvasott szöveg önálló 

feldolgozása 
x x     

1.2. 

Olvasott szöveg 

feladattal vezetett 

feldolgozása 

x x     

1.3. 
Olvasott szöveg 

feldolgozása jegyzeteléssel 
x x     

1.4. 
Hallott szöveg 

feldolgozása jegyzeteléssel 
x x     

1.5. 

Hallott szöveg 

feladattal vezetett 

feldolgozása 

x x     

1.6. 
Információk önálló 

rendszerezése 
x       

1.7. 
Információk feladattal 

vezetett rendszerezése 
x       

2. Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok 

2.1. 
Írásos elemzések 

készítése 
x       

2.2. Leírás készítése x       

2.3. 
Válaszolás írásban 

mondatszintű kérdésekre 
x       

2.4. Tesztfeladat megoldása x       

2.5. 
Tapasztalatok helyszíni 

ismertetése szóban 
x       

3. Komplex információk körében 

3.1. Esetleírás készítése x       



 

637 

3.2. 
Elemzés készítése 

tapasztalatokról 
x       

3.3. 

Jegyzetkészítés 

eseményről kérdéssor 

alapján 

x       

3.4. 

Esemény helyszíni 

értékelése szóban 

felkészülés után 

x       

3.5. 
Utólagos szóbeli 

beszámoló 
x       

4. Csoportos munkaformák körében 

4.1. 
Kiscsoportos szakmai 

munkavégzés irányítással 
  x     

5. Gyakorlati munkavégzés körében 

5.1. Műveletek gyakorlása x       

5.2. 
Munkamegfigyelés 

adott szempontok alapján 
x       

6. Szolgáltatási tevékenységek körében 

6.1. 

Részvétel az 

ügyfélfogadáson, 

esetmegfigyelés 

x       

6.2. 
Szolgáltatási napló 

vezetése 
x       

6.3. 

Önálló szakmai 

munkavégzés felügyelet 

mellett 

x       

6.4. 

Önálló szakmai 

munkavégzés közvetlen 

irányítással 

x       

 

 
18.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) bekezdés a) pontja 

szerinti értékeléssel. 

 

 
19.Mentálhigiéné tantárgy       31 óra 

 
19.1. A tantárgy tanításának célja 

A megszerzett ismeretek integrációja, a lelki egészség megőrzésének, a holisztikus 

szemlélet kialakításának segítése, a tapasztalatok holisztikus szemlélet szerinti átgondolása 

érdekében. Az egyéni életvezetés segítése, a személyiséget védő mechanizmusok 

kialakítása. 

 
19.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A természetismereti összefüggések, a történelem tantárgy társadalom- és kultúrtörténeti 

fejezetei. A szakképzés során megismert társadalomismereti, jogi, szociálpolitikai, etikai, 

egészségügyi ismeretek és gyakorlatok, a szociális gondozás gyakorlata során szerzett 

tapasztalatok, élmények. 
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19.3. Témakörök 
19.3.1. Elméleti ismeretek 14 óra 

A mentálhigiéné fogalma, szerepe, szükségessége 

A mentálhigiéné fajtái (egyéni-közösségi, preventív-korrektív); a közösségi 

mentálhigiéné színterei 

Az elmélet és a gyakorlat integrálása, az emberi kapcsolatok komplexitása, az 

ember holisztikus értelmezése 

Egészség és társadalom, deviancia és a másság a társadalomban, a természetes 

támaszok, az emberi szükségletek változása az életkorok szerint 

A mentálhigiénés konzultáció formái (eset-, pedagógus-, programközpontú, segítő) 

Az egészség holisztikus szemlélete; a természetes támogató rendszerek, életmód és 

életvezetés 

Az egyéni és közösségi válsághelyzetek 

Az én-védő mechanizmusok, a pszichoszomatikus betegségek, krízis és a 

krízisintervenció 

A segítő kapcsolat működtetésének mentálhigiénés vetülete, a segítő beszélgetés, 

mint sajátos kommunikációs forma 

A társadalmi szolgáltató rendszerek mentálhigiénés vonatkozásai 

A munkapszichológiája 

Az esetmegbeszélés módszertana 

Az esetmegbeszélés, mint segítség a szociális szakemberek számára 

A szupervízió módszertana 

A szupervízió, mint segítség a szociális szakemberek számára 

 
19.3.2. A gondozás mentálhigiénés vonatkozásai 17 óra 

A társadalmi szolgáltató rendszerek mentálhigiénés vonatkozásai 

A segítők mentálhigiénéje: a segítő kapcsolat csapdái, a szindrómás segítés 

jellemzői és kialakulásának okai, a pihenés, rekreáció formái; szabadidős tevékenység, 

a kapcsolati és a személyes erőforrások feltárása 

A munka társas vonatkozásai; szervezetpszichológia; vezetők és vezetettek 

A saját munka szervezése, időgazdálkodás 

A munka- és lelkiegészség, a pihenés pszichológiája 

A munkanélküliség lelki hatása 

 
19.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Átlagos tanterem, előadóterem vagy könyvtár. 

 
19.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 
19.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

Sors

zám 

Alkalmazott 

oktatási módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete Alkalmazandó 

eszközök és felszerelések  egyé

ni 

csopo

rt 

osztál

y 

1. magyarázat x   x   

2. elbeszélés     x   

3. kiselőadás     x   

4. megbeszélés     x   

5. vita   x     
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6. szemléltetés    x     

7. projekt x x x   

8. kooperatív tanulás   x     

9. szerepjáték   x     

 
19.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák (ajánlás) 

Sorsz

ám 

Tanulói 

tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 
Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések  eg

yéni 

csop

ort-

bontás 

oszt

ály-

keret 

1. Információ feldolgozó tevékenységek 

1.1. 
Olvasott szöveg 

önálló feldolgozása 
x   x   

1.2. 

Olvasott szöveg 

feladattal vezetett 

feldolgozása 

x   x   

1.3. 

Olvasott szöveg 

feldolgozása 

jegyzeteléssel 

x   x   

1.4. 

Hallott szöveg 

feldolgozása 

jegyzeteléssel 

x   x   

1.5. 

Hallott szöveg 

feladattal vezetett 

feldolgozása 

x       

1.6. 
Információk önálló 

rendszerezése 
x x     

1.7. 
Információk feladattal 

vezetett rendszerezése 
x x     

2. Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok 

2.1. 
Írásos elemzések 

készítése 
x       

2.2. Leírás készítése x       

2.3. 
Tesztfeladat 

megoldása 
x       

2.4. 
Szöveges előadás 

egyéni felkészüléssel 
  x     

2.5. 

Tapasztalatok 

utólagos ismertetése 

szóban 

  x     

3. Komplex információk körében 

3.1. Esetleírás készítése x       

3.2. 
Elemzés készítése 

tapasztalatokról 
x       

3.3. 

Jegyzetkészítés 

eseményről kérdéssor 

alapján 

x       
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3.4. 

Esemény helyszíni 

értékelése szóban 

felkészülés után 

x       

3.5. 
Utólagos szóbeli 

beszámoló 
x       

4. Csoportos munkaformák körében 

4.1. 

Feladattal vezetett 

kiscsoportos 

szövegfeldolgozás 

  x     

4.2. 

Információk 

rendszerezése 

mozaikfeladattal 

  x     

4.3. 
Csoportos 

helyzetgyakorlat 
  x     

 

 
19.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) bekezdés a) pontja 

szerinti értékeléssel. 

 
20.Esetmegbeszélés és szupervízió a gyakorlaton tantárgy  46 óra 

 
20.1. A tantárgy tanításának célja 

Az esetmegbeszélés a gyakorlat egész időszakában támogatja a tanulót a felkészülésben 

és a szakmai felelősségek felismerésében. Kiscsoportos team munkában segíti a tanulót a 

gyakorlat során szerzett élmények feldolgozásában, végig gondolásában. A tanulók 

tapasztalatot szerezhetnek arról, hogy az eseteket, hogyan lehet több szempont szerint 

értelmezni, s ez szerepet játszik abban, hogy gondolkodásuk rugalmasabb legyen, 

előítéleteik oldódjanak. A szupervízió lehetőséget biztosít a tanulónak, hogy tudja 

használni a személyiség védelmének eszközeit a szupervízió folyamatában és igényelje a 

szupervíziós támogatást szakmai személyisége fejlődése érdekében. 

 

A tantárgy értékelésének módja miután a foglalkozások célja a tapasztalatok 

feldolgozása, a szakmai személyiség fejlesztése, védelme ezért a teljesítmény és az 

értékelés mindig egyéni. A csoportos munka során a csoportvezető a választott módszernek 

megfelelően egyéni és csoportos visszajelzést ad.  A fejlődés feltétele a jelenlét, amit a 

csoportvezető aláírásával igazol, és ez megfelel a követelmények teljesítésének.  

 
20.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A történelem tantárgy társadalom- és kultúrtörténeti fejezetei. A szakképzés során 

megismert társadalomismereti, jogi, szociálpolitikai, etikai, egészségügyi ismeretek és a 

gondozó munka gyakorlata során szerzett tapasztalatok. 

 
20.3. Témakörök 

20.3.1. Esetmegbeszélés 31 óra 

Az esetmegbeszélés módszertana 

Az esetmegbeszélés, mint segítség a szociális szakemberek számára 

A folyamatos gyakorlat támogatása: esetelemzésekkel, esetbemutatásokkal 

A személyiségi jogok védelme, a segítő szerepének és céljainak ismertetése, 

szerepelemzés, a problémák meghatározása, a kompetenciák tisztázása 
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A személyes érintettség feltárása, megoldási, kimeneti lehetőségek felvázolása, az 

elvárások és az érzelmek feltárása, nehézségek, a felmerülő problémák, dilemmák 

felvázolása 

A munkafolyamatban való részvétel értelmezése 

Az esetmegbeszélése, elemzése (kiválasztás, megfigyelés, elemzés, értékelés, stb.) 

Az eset bemutatása 

Életvesztés – találkozás a halállal 

A megoldás, a kimeneti lehetőségek felvázolása 

Elvárások, érzelmek feltárása 

A nehézségek, felmerülő problémák 

A munkafolyamatban való részvétel értelmezése 

A gyakorlat során felmerült etikai kérdések mérlegelése, a dilemmák értelmezése a 

tereptanár és a gyakorlóhely más szakembereinek segítségével 

Az emberi értékek és autonómia tisztelete a szociális gondozás gyakorlatában 

 
20.3.2. Szupervízió 15 óra 

A szupervízió módszertana 

A szupervízió, mint segítség a szociális szakemberek számára 

A szupervíziós támogatás, mint a személyiség védelmének és fejlesztésének 

eszköze 

A segítő munka személyiséget, a kommunikációt, a szakmai munkát fenyegető, 

kiégést eredményező hatásai 

A szakmai munkával való találkozás első élményének feldolgozása védett 

környezetben 

A csoportmunka támogató lehetőségének alkalmazása a szakmai gyakorlat során 

Önreflexió alkalmazásával megelőzni a kiégést 

A szupervíziós támogatásra vonatkozó belső igény kiépítése 

 
20.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Csoportszoba a gyakorlóhelyen, vagy a képző iskolában. 

 
20.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 
20.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

Sors

zám 

Alkalmazott 

oktatási módszer 

neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 
Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések  
egyé

ni 

csop

ort 

oszt

ály 

1. magyarázat   x     

2. elbeszélés   x     

3. kiselőadás   x     

4. megbeszélés   x     

5. vita   x     

6. 
kooperatív 

tanulás 
  x     

7. szimuláció   x     

8. szerepjáték   x     

 
20.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák (ajánlás) 
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Sorsz

ám 

Tanulói 

tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 
Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések  eg

yéni 

csop

ort-

bontás 

oszt

ály-

keret 

1. Információ feldolgozó tevékenységek 

1.1. 

Hallott szöveg 

feldolgozása 

jegyzeteléssel 

  x     

1.2. 
Információk önálló 

rendszerezése 
  x     

1.3. 
Információk feladattal 

vezetett rendszerezése 
  x     

2. Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok 

2.1. 
Szöveges előadás 

egyéni felkészüléssel 
  x     

2.2. 

Tapasztalatok 

utólagos ismertetése 

szóban 

  x     

2.3. 

Tapasztalatok 

helyszíni ismertetése 

szóban 

  x     

 

 

3. Komplex információk körében 

3.1. Esetleírás készítése   x     

3.2. 
Elemzés készítése 

tapasztalatokról 
  x     

3.3. 

Jegyzetkészítés 

eseményről kérdéssor 

alapján 

  x     

3.4. 

Esemény helyszíni 

értékelése szóban 

felkészülés után 

  x     

3.5. 
Utólagos szóbeli 

beszámoló 
  x     

4. Csoportos munkaformák körében 

4.1. 
Kiscsoportos szakmai 

munkavégzés irányítással 
  x     

4.2. 
Csoportos 

helyzetgyakorlat 
  x     

5. Szolgáltatási tevékenységek körében 

5.1. 

Részvétel az 

ügyfélfogadáson, 

esetmegfigyelés 

x x     

5.2. 
Szolgáltatási napló 

vezetése 
x x     
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5.3. 

Önálló szakmai 

munkavégzés felügyelet 

mellett 

x x     

5.4. 

Önálló szakmai 

munkavégzés közvetlen 

irányítással 

x x     

 

 
20.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) bekezdés a) pontja 

szerinti értékeléssel. 
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A 

10572-16 azonosító számú 

Gondozási-ápolási adminisztráció 

megnevezésű 

szakmai követelménymodul 

tantárgyai, témakörei 



 

645 

 

A 10572-16 azonosító számú Gondozási-ápolási adminisztráció megnevezésű szakmai 

követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő 

kompetenciák. 

  

S
zo

ci
ál

is
 

ad
m

in
is

zt
rá

ci
ó
 

g
y
ak

o
rl

at
a 

FELADATOK 

Részt vesz a gondozási anamnézis, 

az egyéni gondozási, ápolási terv 

készítésében 

x 

Dokumentálja saját gondozási 

munkájának folyamatát 
x 

Előírásszerűen dokumentált 

gyógyszernyilvántartást vezet 
x 

Szükség esetén nyilvántartásokat 

vezet és adatokat szolgáltat 
x 

Vezeti a gondozási, ápolási naplót 

vagy egyéni gondozási ápolási lapot 
x 

Vezeti az egészségi állapotot 

rögzítő dokumentumokat 
x 

Részt vesz a pályázatok írásában 

és projektek adminisztrálásában 
x 

Részt vesz a minőségbiztosítással 

és a szakmai protokollokkal 

kapcsolatos adminisztratív feladatok 

ellátásában 

x 

Megbízásra környezettanulmányt 

készít 
x 

A szolgáltatást igénybe vevő 

megbízására beadványokat, 

kérelmeket fogalmaz 

x 

SZAKMAI ISMERETEK 

A szükségletfelmérés 

dokumentumai 
x 

Az ellátottak nyilvántartása x 

Az ellátásokkal kapcsolatos adatok 

és tények gyűjtése 
x 

A kérvények, beadványok tartalmi 

és formai követelményei 
x 

Esetleírás tartalmi és formai 

követelményei 
x 

Környezettanulmány tartalmi és 

formai követelményei 
x 

Az előgondozási munka x 
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adminisztrációja 

Gondozási terv készítése, 

dokumentációja 
x 

Gondozási-ápolási napló szakszerű 

vezetése 
x 

A szakmai protokollok és a 

minőségbiztosítási adminisztráció 
x 

Foglalkoztatási terv készítése x 

Háztartási napló vezetése x 

Ügyiratkezelés szabályai x 

Az ellátottak adatainak és 

dokumentumainak kezelése, ellátások 

nyilvántartásainak kezelése 

x 

Ápolási terv készítése, 

adminisztrációja 
x 

Az életfunkciók és az egészségi 

állapot adatrögzítése 
x 

Az alapápolási feladatok 

dokumentációja 
x 

A gyógyszerelés adminisztrációja x 

A gyógyszernyilvántartás vezetése x 

A pályázatok lehetőségei, 

elkészítési, és dokumentálási szabályai 
x 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

Köznyelvi és szakmai szöveg 

megértése, írásos és szóbeli 

alkalmazása 

x 

Elemi szintű számítógép-használat x 

Információforrások kezelése x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Megbízhatóság x 

Precizitás x 

Felelősségtudat x 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

Irányíthatóság x 

Nyelvhelyesség x 

Tömör fogalmazás készsége x 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 

Rendszerező képesség x 

Információgyűjtés x 

Kontroll (ellenőrzőképesség) x 
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21.A szociális adminisztráció gyakorlata tantárgy   62 óra 

 
21.1. A tantárgy tanításának célja 

A tanuló ismerje meg az intézményekhez tartozó adminisztrációs feladatokat és 

dokumentumokat. Részt tudjon venni a pályázatok megírásában, munkája során tudja 

alkalmazni a számítástechnikai és technikai eszközöket. Ismerje meg az internet használat 

és az elektronikus ügyintézés alapjait, azokat a programokat, amelyek segítik napi 

munkáját. 

 
21.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A szakképzés során megismert társadalomismereti, jogi, szociálpolitikai, ismeretek és 

az ápolási és gondozási gyakorlatok. 

 
21.3. Témakörök 

21.3.1. Az ápolás adminisztrációja 15 óra 

Az ápolási folyamat dokumentálása, az ápolási adminisztráció vezetése 

Az életfunkciók és egészségi állapotra vonatkozó értékek rögzítése az 

intézményben szokásos jelölések és dokumentumok alapján 

A gyógyszernyilvántartás és a gyógyszerelés adminisztrációjának vezetése 

Részvétel az ápolási protokollok és a minőségbiztosítási dokumentumok 

kidolgozásában és alkalmazásában 

 
21.3.2. A gondozás adminisztrációja 16 óra 

Az előgondozási munka adminisztrációjának és a gondozási munka folyamatának 

dokumentálása, gondozási-ápolási napló, szükségletfelmérés dokumentumai 

Kérvények, beadványok készítése, esetleírás, környezettanulmány, foglalkozási 

terv készítése, háztartási napló vezetése 

Ügyiratkezelés  

Az intézményi nyilvántartások vezetése az intézményben használt 

számítástechnikai programok segítségével 

Részvétel a szakmai protokollok és a minőségbiztosítási dokumentumok 

kidolgozásában és alkalmazásában 

A pályázatokkal kapcsolatos általános feladatok  

Pályázatfigyelés, tájékoztatás, team megszervezése 

A pályázatírás tartalmi és formai követelményei  

 
21.3.3. Számítástechnika a gondozás adminisztrációjában 31 óra 

A számítógép alapfokú ismerete és a hozzá tartozó hardver illetve szoftver 

programok ismerete (Windows Office Word, Excel, stb., vírusirtó programok, internet 

használata) 

Az ügyintézéshez szükséges alapvető technikák elsajátítása (Szövegszerkesztés, 

táblázat kezelés stb.)  

Szövegbevitel, szövegek szerkesztése, szerkesztett szöveg mentése, nyomtatása  

Az egyes ellátásokhoz kapcsolódó ügyiratok használata a tartalmi és formai 

követelmények betartásával 

A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézményekben alkalmazott 

dokumentumok  

E-mail küldése, fogadása, törlése, csatolt állomány küldése e-mailben 
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21.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Osztályterem, tábla és projektor, illetve számítástechnika terem, általános tanterem 

megfelelő számítógép, laptop elhelyezésével. 

 
21.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

 

 

 

 
21.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

Sors

zám 

Alkalmazott 

oktatási módszer 

neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 
Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések  egyé

ni 

csop

ort 

oszt

ály 

1. magyarázat   x     

2. elbeszélés   x     

3. kiselőadás   x     

4. megbeszélés   x     

5. vita   x     

6. szemléltetés   x     

7. 
kooperatív 

tanulás 
  x     

21.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák (ajánlás) 

Sorsz

ám 

Tanulói 

tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 
Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések  eg

yéni 

csop

ort-

bontás 

oszt

ály-

keret 

1. Információ feldolgozó tevékenységek 

1.1. 
Olvasott szöveg 

önálló feldolgozása 
x       

1.2. 

Olvasott szöveg 

feladattal vezetett 

feldolgozása 

  x     

1.3. 

Olvasott szöveg 

feldolgozása 

jegyzeteléssel 

  x     

1.4. 

Hallott szöveg 

feldolgozása 

jegyzeteléssel 

x       

1.5. 

Hallott szöveg 

feladattal vezetett 

feldolgozása 

  x     

1.6. 
Információk önálló 

rendszerezése 
x       
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1.7. 
Információk feladattal 

vezetett rendszerezése 
  x     

2. Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok 

2.1. 
Írásos elemzések 

készítése 
x       

2.2. Leírás készítése x x     

2.3. 
Válaszolás írásban 

mondatszintű kérdésekre 
x       

2.4. 
Tesztfeladat 

megoldása 
x       

3. Csoportos munkaformák körében 

3.1. 

Feladattal vezetett 

kiscsoportos 

szövegfeldolgozás 

  x     

3.2. 
Kiscsoportos szakmai 

munkavégzés irányítással 
  x     

4. Gyakorlati munkavégzés körében 

4.1. Műveletek gyakorlása x       

5. Szolgáltatási tevékenységek körében 

5.1. 
Szolgáltatási napló 

vezetése 
x       

5.2. 

Önálló szakmai 

munkavégzés felügyelet 

mellett 

x       

5.3. 

Önálló szakmai 

munkavégzés közvetlen 

irányítással 

x       

21.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) bekezdés a) pontja 

szerinti értékeléssel. 

Szabadon választható órakeret terhére: 

1.  Szakmai informatika 

104 

óra 

 

1.1. A tantárgy tanításának célja 

 

Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a 

tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök használata 

olyan eszköztudást nyújt a tanulóknak, melyet a tanulási folyamat közben bármely 

ismeretszerző, feldolgozó és alkotó tevékenység során alkalmazni tudnak. Ennek érdekében 

fontos a rendelkezésre álló informatikai és információs eszközök és szolgáltatások 

megismerése, működésük megértése, az egyéni szükségleteknek megfelelő szolgáltatások 

kiválasztása, és célszerű, értő módon való kritikus, biztonságos, etikus alkalmazása. Az 

alkalmazói ismeretek témakör fejlesztése során a társadalmi élet számára hasznos informatikai 

műveletek megismerésére, megértésére és használatára, például állományok kezelésére, 

különböző alkalmazások használatára, és a programok üzeneteinek értelmezésére kerül sor. A 

számítógép működtetése érdekében a tanulóknak magabiztosan kell használniuk az operációs 

rendszert, amelyen keresztül kommunikálnak a számítógéppel. Az alkalmazói programok 

használatakor fontos a célnak megfelelő eszközök kiválasztása, a szövegszerkesztéssel, 

táblázatkezeléssel kapcsolatos problémák megoldása közben az alkalmazott programok értő 
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felhasználása, az alkalmazható eljárások megismerése, a használat közben felmerülő problémák 

megoldása. 

 

1.2. Témakörök 

 

1.2.1. Informatikai eszközök használata 10 óra 

A számítógép felépítése  
Perifériák 

Háttértárak 

Az operációs rendszer alapműveleteinek megismerése 

Mappák 

Állománytípusok 

Állománykezelési műveletek 

Állományok keresése 

Számítástechnikai mértékegységek 

Víruskereső programok, a számítógép védelme 

 

1.2.2. Hálózatok használata 10 óra 

Internetes keresések, céltudatos információszerzés az Internetről 

Adatbázisok az Interneten 

Elektronikus levelezés 

 

1.2.3. Információs társadalom 6 óra 

Személyes adatok  
Szabadon felhasználható források 

Informatikai eszközökkel kapcsolatos etikai kérdések 

 

1.2.4. Prezentáció 10 óra 

Új állomány létrehozása, mentése  
Meglévő állomány megnyitása, módosítása, újramentése 

Egyszerű szöveg és bekezdés formázások 

Háttér, áttűnés, animáció beállítása 
 

1.2.5. Szövegszerkesztés 36 óra 

Karakterformázás  
Bekezdésformázás 

Oldalformázás 

Fejléc, lábléc, lábjegyzet készítése 

Nyomtatás előtti megtekintés, nyomtatás 

Táblázatok használata 

Rajzok, képek beszúrása, szerkesztése 

Keresés, csere, helyesírás ellenőrzés 

 

1.2.6. Táblázatkezelés 32 óra 

Táblázatok létrehozása 

Táblázatok formázása 

Adatsorok grafikus megjelenítése (diagram készítés) 

Egyszerű számítások képletekkel, függvényekkel 

 

1.3. A képzés javasolt helyszíne 
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Szaktanterem 

 

1.4. A tantárgy értékelésének módja  
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 
 

2. Az emberi test működése 86 óra 

 

2.1. A tantárgy tanításának célja 

 

Az Emberi test működése tantárgy oktatásának célja, hogy a tanulók elsajátíthassák az 

emberi test felépítésével és szerkezetével kapcsolatos főbb ismereteket. Az anatómia az emberi 

szervezetről és az életfolyamatokról többszintű ismeretet nyújt, mely során a tanulók 

megismerik az emésztő-, a légző-, a kiválasztó-, a keringési- és a genitális szervrendszerek, 

valamint az idegrendszer strukturális alapjait. A tantárgy az általános iskolai élettani ismeretek 

átismétlését, majd mélyebb megértését, bővítését szolgálja. 

 

2.2. Témakörök 

 

Mozgásrendszer 

Légzőrendszer 

Keringési rendszer 

Emésztőrendszer 

Vizeletkiválasztó és elvezető rendszer 

Szaporodás szervrendszere 

Belső elválasztású mirigyek rendszere 

Hőszabályozás 

Idegrendszer 

Érzékszervek 

 

2.3. A képzés javasolt helyszíne 
Szaktanterem 

 

2.4. A tantárgy értékelésének módja  
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja 

szerinti értékeléssel. 

 

3. Háztartási ismeretek 52 óra 

 

A Háztartási ismeretek tantárgy célja, hogy a tanulókban olyan magatartásformákat 

alakítson ki, mellyel a későbbiekben, az iskola elvégzése után könnyebben tudnak élni, 

dolgozni. A tantárgy során megismerkednek az egészséges táplálkozással, és az ételek 

elkészítésével kapcsolatos teendőkkel, rávilágítva a nem megfelelő táplálkozásban rejlő 

veszélyekre és a költségtakarékosságban rejlő előnyökre. Ismeretek ad a háztartás tisztán 

tartásával kapcsolatban, rávilágítva a fertőtlenítés során fellépő előnyökre és veszélyekre.  

 

3.1. A tantárgy tanításának célja 

 

3.2. Témakörök 

 



 

652 

A bevásárlás jelentősége, a pénz szerepe a 
bevásárlásnál A legfontosabb háztartási teendők  

A konyha berendezése, felszerelése  
Ételhigiénia jelentősége, az ételkészítés technikai módszerei 

Hulladékgazdálkodás a háztartásban, csomagolóanyagok 

környezetszennyezése Egészséges életmód tartalma és összefüggései  
A lakókörnyezet tisztántartása, 

fertőtlenítése Öltözködés, testápolás  
Káros szenvedélyek hatásai és következményei 

 

3.3. A képzés javasolt helyszíne 
Szaktanterem 

 

3.4. A tantárgy értékelésének módja  
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja 

szerinti értékeléssel. 
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Összefüggő szakmai gyakorlat 

Három évfolyamos oktatás közismereti képzéssel 

1/9. évfolyamot követően 140 óra 

2/10. évfolyamot követően 140 óra 

 

Az összefüggő nyári gyakorlat egészére vonatkozik a meghatározott óraszám, amelynek 

keretében az összes felsorolt elemet kötelezően oktatni kell az óraszámok részletezése nélkül, a 

tanulók egyéni kompetenciafejlesztése érdekében. 

 

Az 1/9. évfolyamot követő szakmai gyakorlat szakmai tartalma: 

10570-16 A szükségletek felmérése 

 

14. Monitorozó gyakorlat tantárgy 

 

Témakörök 

14.3.1.  A szociális ellátás intézményei 

A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátás állami, egyházi és civil szervezetei, 

intézményrendszerük 

A képző intézmény/iskola környezetében tevékenykedő, elérhető bentlakásos és nappali 

szociális, foglalkoztatási, családtámogatási, köznevelési, gyermekjóléti, gyermekvédelmi és 

munkaügyi intézmények, különösen a fogyatékkal élők és idősek ellátására szakosodott 

intézmények monitorozás-szintű megtekintése, feladatainak és működésüknek áttekintő 

megismerése 

A jóléti ellátások és támogatások rendszerének megismerése, az ellátások megszerzésének 

feltételeinek és szabályainak áttekintése 

Élmények és motívumok nyújtása annak érdekében, hogy a tanulók segítséget kapjanak 

majdani munkájuk megismeréséhez 

A monitorozás során a tanulók naplót vezetnek, és részletes jegyzeteket készítenek a 

tapasztalatokról 

 

14.3.2.  Az egészségügyi ellátás intézményei 

A képző intézmény/iskola környezetében tevékenykedő egészségügyi intézmények 

áttekintő megismerése 

Az állami, egyházi és civil fenntartók által működtetett intézmények rendszerének 

monitorozás-szintű megismerése, feladatainak és működésüknek áttekintő megismerése 

A területi, a járóbeteg és a kórházi szakellátás területének megismerése 

A betegellátás különböző funkciójú, szervezettségű és felszereltségű intézményeinek 

megismerése 

Élmények és motívumok nyújtása annak érdekében, hogy a tanulók segítséget kapjanak 

majdani munkájuk megismeréséhez 

A monitorozás során a tanulók naplót vezetnek, és részletes jegyzeteket készítenek a 

tapasztalatokról 

 

14.3.3.  Egy intézmény részletes megismerése 

A monitorozás során megismert intézményekből a tanulók érdeklődésüknek megfelelően 

választanak, hogy az adott intézményt részletesebben megismerjék 

Az intézmény helye az adott település idős és fogyatékos ellátási rendszerében 

Az intézmény profilja és tevékenységének rendszere 
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Az intézmény külső és belső kapcsolatrendszerének megismerése 

Az intézmény működését szabályozó jogszabályok, pénzforrási lehetőségeinek feltárása 

Az intézmény belső struktúrájának, tárgyi feltételeinek, működésének, fenntartásának, 

döntési folyamatának megismerése 

A kínált szolgáltatások és a kliensek szükségletei közötti viszony feltárása 

Információk gyűjtése a szolgáltatásokhoz való hozzájutás feltételeiről, lehetőségeiről 

Az alkalmazott szupervízió formái; a munkacsoportok közötti együttműködés  

Az intézmény adminisztrációja 

A gyakorlat során a tanulók naplót vezetnek, és részletes jegyzeteket készítenek a 

tapasztalatokról 

 

 

10569-16 Gondozási-ápolási alapfeladatok 

 

7. Ápolási, gondozási alapismeretek tantárgy 

 

Témakörök 

7.3.1. Általános ápolási ismeretek 

Az emberi szükségletek érvényesülése az ápolási munka során 

Az ellátott élettere, személyi és tárgyi környezete 

A pihenés fogalma az igény életkori változásai 

A beteg, ellátott ágya, az ágy felszereltsége; az otthoni és intézményi körülmények, 

lehetőségek 

Az ágyazás formái és alapszabályai 

A beteg kényelmét szolgáló eszközök (háttámasz, lábtámasz, kapaszkodó, ágyasztal, 

ülőpárna, sarok- és könyökgyűrű) 

Fekvési módok 

A beteg állapotának megfelelő fektetési módok 

A tartós fekvés szövődményei (tüdőgyulladás, érelzáródás, izomsorvadás, izületi kötöttség, 

székrekedés, aranyér, felfekvés) 

A mozgás, aktivitás jelentősége az ember életében 

Az aktív, passzív mozgás, a helyzetváltoztatás 

A beteg mobilizálása 

A torna, gyógytorna jelentősége, funkciója 

Az ápolást elsegítő eszközök  

A személyi higiéné fogalma, főbb területei 

Az ellátott testének tisztántartása 

A menstruáció higiénéje 

Az inkontinens beteg higiénéje 

A tisztálkodás eszközei 

A táplálkozás és a folyadékszükséglet biztosítása 

A táplálkozás, mint biológiai szükséglet, mint örömforrás 

Az étkezés és étkeztetés feltételei, módjai 

A folyadékszükséglet, a folyadék utánpótlás 

Az ürítés szükségletének biztosítása  

Az ürítéssel kapcsolatos ápolási teendők 

Az ürítés életkorral együtt járó problémái 

A biztonság szükséglete az ápolási folyamat során 

Az emberi kapcsolatok szükséglete az ápolási folyamat során 

A tudás, a kompetencia szükséglete az ápolási folyamat során 
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Az esztétikai szükséglet az ápolási folyamat során 

Az önmegvalósítás, az alkotás szükséglete, az ápolási folyamat lélektani összefüggései 

A betegmegfigyelés szempontjai 

Az időskorú és a fogyatékkal élő emberek speciális ápolási igényei 

Együttműködés az ápoló teamben 

 

7.3.2. Gondozási alapismeretek 

A gondozás fogalma, célja, feladatai, tevékenységi formái és értelmezése a szociális munka 

és a szociálpolitikai ellátás rendszerében 

Az emberi szükségletek Maslow-féle rendszerének értelmezése a gondozási folyamat során 

A gondozó munka főbb területei: 

A személyes gondoskodás a célcsoportok sajátos igényeinek megfelelően 

A különböző ellátási formák megszerzésének támogatása 

A kapcsolatok fenntartásának segítése 

A gondozó szerepei 

 

 

8. Megfigyelési és elsősegélynyújtási gyakorlat tantárgy 

 

Témakör 

8.3.3. Elsősegélynyújtási gyakorlat 

Az elsősegélynyújtás szabályai 

Veszélyeztető állapotokból következő elsősegélynyújtási feladatok: újraélesztés, 

eszméletlen beteg ellátása 

Törések, vérzések ellátása, idegentest a szemben és a légutakban 

Termikus trauma 

Belgyógyászati megbetegedések, belgyógyászati balesetek 

Mérgezések 

Epilepszia és lázas eklampszia 

Tömegbalesetek, tömegkatasztrófák 

 

A 2/10. évfolyamot követő szakmai gyakorlat szakmai tartalma: 

10569-16 Gondozási-ápolási alapfeladatok 

 

7.  Ápolási, gondozási alapismeretek tantárgy 

 

Témakör 

7.3.3. Az ápolás, gondozás dokumentációja 

Az ápolási folyamat, az egyes ápolási tevékenységek dokumentációja 

A gondozási folyamat adminisztrációja, dokumentálása 

Az elhunyttal kapcsolatos értesítési és dokumentációs feladatok 

 

 

8. Megfigyelési és elsősegélynyújtási gyakorlat tantárgy 

 

Témakörök 

8.3.1. Az ápolási folyamat megfigyelése 

Az emberi szükségletek és az ápolás 
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Megfigyelni, hogy a pihenés, a mozgás, a személyi higiéné, a táplálkozás az ürítés, a 

biztonság, az emberi kapcsolatok, a tudás, a kompetencia, az esztétikai és az önmegvalósítás 

szükségletének biztosítása hogyan valósul meg az ápolási folyamat során 

Megfigyelni az időskorú és a fogyatékkal élő emberek speciális ápolási feladatainak 

végzését 

Megfigyelni a gyógyszerek szervezetbe juttatásának technikáit (beleértve az injekciózást) 

Megfigyelni a haldokló beteg ápolását, a haldoklóval és hozzátartozóikkal történő 

kommunikációt; az elhunyt ellátását 

Megfigyelni az ápolás etikai szabályainak, a betegek jogainak az érvényesülését 

Az ápoló teamben folyó együttműködés megfigyelése 

 

8.3.2. A gondozási folyamat megfigyelése  

Gondozási szerepek gyakorlása: segítő, támogató, szervező, közvetítő, érdekképviselői, stb. 

Különböző foglalkozási lehetőségek feltételeinek biztosítása; motiválás, anyag, tárgyi és 

személyi feltételek biztosítása, foglalkozások szervezése 

A mindennapi életvitel szervezése, háztartásgazdálkodási és háztartásvezetési feladatok 

ellátása különböző körülmények között, háztartási eszközök és gépek kezelése 

Munka-, tűz- és balesetvédelmi feladatok ellátása, a szabályok betartása 

 

 

10570-16 A szükségletek felmérése  

 

11. Ápolási gyakorlat tantárgy 

 

Témakörök 

11.3.1.  Alapápolás belgyógyászati betegek körében 

A belszervi betegségek tüneteinek megfigyelése; a veszélyhelyzetben lévő betegek számára 

megfelelő orvosi segítség kérése 

A keringés- és vérképző rendszer betegségeiben szenvedők ápolása 

A légző- és a kiválasztó szervek betegségeiben szenvedők ápolása 

A belső-elválasztású mirigyek betegségeiben szenvedők ápolása 

Az orvos utasításainak megfelelően alkalmazza a fizikális és természetes gyógymódokat 

Felismeri és jelzi a gyógyszerek esetleges mellékhatásait 

Elsajátítja és orvosi utasításra alkalmazza az intramusculáris és subcután injekciózást  

Jelzi az injekciózás esetleges szövődményeit 

A daganatos betegek ápolása 

 

11.3.2.  Alapápolás sebészeti beavatkozáson átesettek körében  

A sebészet és a baleseti sebészet körébe tartozó kórképek tünetei, a tünetek felismerése, 

ápolási teendői 

Elsajátítja és orvosi utasításra alkalmazza az intramusculáris és subcután injekciózást  

A beteget veszélyeztető és sürgős beavatkozást igénylő állapotok felismerése 

A veszélyhelyzetben lévő betegek számára megfelelő orvosi segítség kérése 

A sebellátás alapelvei és technikái; vérzéscsillapítás, sebellátási eljárások 

A gyulladásos sebek kezelése; sebészeti fertőzések kezelése 

A műtéten átesett beteg ápolása, műtéti sebkötözés, a szövődmények felismerése 

 

 

12. Gondozási ismeretek tantárgy 
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Témakörök 

12.3.1.  A gondozási szükségletek felmérése 

A gondozás fogalma, célja, feladatai; a komplex gondozás, mint a szükséglet-kielégítés és 

az autonómia megőrzésének eszköze 

Az emberi szükségletek rendszere, a válsághelyzetek; az idős emberek sajátos szükségletei, 

életminőségét javító tárgyak, eszközök és szolgáltatási lehetőségek 

A szükségletfeltárás módszerei és eszközei (genogram, ecomap, környezettanulmány); 

komplexitása 

A szükségletek kielégítése és az életminőség javításának keretei, tervezhetősége 

A gondozási folyamat tervezése 

Az érdekképviselet lehetőségei és etikája 

 

12.3.2. Gondozás és rehabilitáció fogyatékkal élők körében  

A károsodás, fogyatékosság, rokkantság fogalma; a visszafordíthatóság, gyógyítás és 

maradandóság problémái, meglévő képességek szinten tartása 

A fogyatékosság megjelenése, okai 

A fogyatékosság formái 

A fogyatékkal élők társadalmi esélyegyenlőségének, integrációjának lehetőségei, feladatai, 

a társadalmi elfogadás és segítés lehetőségei, a foglakozási és munkalehetőségek, a társadalmi 

aktivitás, a fogyatékos emberek szociális ellátásai 

A komplex rehabilitáció és a társadalmi integráció eszközei, intézményrendszere 

 

12.3.3.  Gerontológia és az idősek rehabilitációja 

Gerontológia, geriátria; az idős korra jellemző élettani, biológiai és funkcionális változások 

Az időskor sajátosságai, demográfiai jellemzői, a demográfiai folyamatok főbb trendjei 

Az idős ember helye a társadalomban, az idős emberek kapcsolatrendszerének, társadalmi 

és családi szerepének változása 

Az idősek életkörülményeit, életmódját és életminőségét meghatározó tényezők 

Az időskor speciális problémái, szükségletei 

Az idős emberek személyiségének változásai, a változások biológiai és társadalmi 

vonatkozásai 

Az idős emberek kapcsolatrendszerének, társadalmi és családi szerepének változásai 

Az idősek gondozásának sajátosságai; az időskori speciális terápiák lehetőségei 

A fogyatékos emberek öregedése, az öregedő emberek fogyatékossága  

A kóros öregedés megelőzésének lehetőségei 

 

12.3.4.  Gondozás és rehabilitáció a szenvedélybetegek körében  

A szenvedélybetegségek, a függőség kialakulásának biológiai, pszichológiai és társadalmi 

okai 

A szenvedélybetegségek típusai, prevenciós feladatok 

A szenvedélybetegek komplex rehabilitációjának lehetőségei 

 

 

13. A gondozási szükségletek felmérésének gyakorlata tantárgy 

 

Témakörök 

13.3.1.  A gondozási szükségletek felmérése idősek körében 

Komplex gondozás nyújtása, mint a szükségletkielégítés és az autonómia megőrzésének 

eszköze 
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Az idős emberek sajátos szükségleteinek kielégítését, illetve életminőségüket javító tárgyak, 

eszközök és szolgáltatási lehetőségek igénybevétele, alkalmazása 

A szükségletfeltárás komplex módszereinek és eszközeinek alkalmazása: szakmai interjú, 

genogram, ecomap, környezettanulmány 

A szükségletkielégítés és az életminőség javításának tervezése, a válsághelyzetek elhárítása 

Az érdekképviselet ellátása a szociális munka etikai szabályainak megfelelően 

 

13.3.2.  A gondozási szükségletek felmérése fogyatékkal élők körében  

Komplex gondozás nyújtása, mint a szükségletkielégítés és az autonómia megőrzésének 

eszköze 

A fogyatékos emberek sajátos szükségleteit, életminőséget javító tárgyak, eszközök és 

szolgáltatási lehetőségek igénybevétele, alkalmazása 

A szükségletfeltárás komplex módszereinek és eszközeinek alkalmazása: szakmai interjú, 

genogram, ecomap, környezettanulmány készítése 

A szükségletkielégítés és az életminőség javításának tervezése, a válsághelyzetek elhárítása 

Az érdekképviselet ellátása a szociális munka etikai szabályainak megfelelően 

 

13.3.3. A gondozási folyamat tervezése 

A szükségletekre alapozott tervezés és a tervek elkészítésében való részvétel 

A gondozási folyamat tervezése a jogszabályi előírások szerint 

Az adekvát gondozási terv kiválasztása (egyéni gondozási terv, egyéni rehabilitációs 

program, egyéni fejlesztési terv) 

Az ápolási feladatok tervezése a jogszabályi előírások szerinti tervezési dokumentáció 

rendszerében 

 

14.  Monitorozó gyakorlat tantárgy 

 

Témakör 

14.3.3.      Egy intézmény részletes megismerése 

A monitorozás során megismert intézményekből a tanulók érdeklődésüknek megfelelően 

választanak, hogy az adott intézményt részletesebben megismerjék 

Az intézmény helye az adott település idős és fogyatékos ellátási rendszerében 

Az intézmény profilja és tevékenységének rendszere 

Az intézmény külső és belső kapcsolatrendszerének megismerése 

Az intézmény működését szabályozó jogszabályok, pénzforrási lehetőségeinek feltárása 

Az intézmény belső struktúrájának, tárgyi feltételeinek, működésének, fenntartásának, 

döntési folyamatának megismerése 

A kínált szolgáltatások és a kliensek szükségletei közötti viszony feltárása 

Információk gyűjtése a szolgáltatásokhoz való hozzájutás feltételeiről, lehetőségeiről 

Az alkalmazott szupervízió formái; a munkacsoportok közötti együttműködés  

Az intézmény adminisztrációja 

A gyakorlat során a tanulók naplót vezetnek, és részletes jegyzeteket készítenek a 

tapasztalatokról 
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Helyi tanterv-Szakmai tárgyak a 34 523 02 Számítógépszerelő, 

karbantartó szakképesítéshez  

I. A szakképzés jogi háttere 

 

A szakképzési kerettanterv 

 

– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény,    

– a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény,   

 

valamint      

– az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának 

eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) kormányrendelet, 

– az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló 

217/2012. (VIII. 9.) Kormányrendelet,  

– a 34 523 02 Számítógép-szerelő, karbantartó szakképesítés szakmai és 

vizsgakövetelményeit tartalmazó rendelet alapján készült.    

   

(A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara szakmai koordinációjában elkészült új 

szakgimnáziumi és módosult szakközépiskolai kerettantervek 2016. július 14-én frissített 

munkaanyaga alapján) 

 

II. A szakképesítés alapadatai 

 

A szakképesítés azonosító száma: 34 523 02 

Szakképesítés megnevezése: Számítógép-szerelő, karbantartó 

A szakmacsoport száma és megnevezése: 7. Informatika 

Ágazati besorolás száma és megnevezése: XII. Informatika 

Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 3 év 

Elméleti képzési idő aránya: 40% 

Gyakorlati képzési idő aránya: 60% 

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: nincs 
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III. A szakképzésbe történő belépés feltételei 

 

Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség 

 vagy iskolai végzettség hiányában: ……………… 

Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető a szakképesítés szakmai és 

vizsgakövetelményeit kiadó rendelet 3. számú mellékletében a(z) 7. Informatika 

szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában 

Szakmai előképzettség: — 

Előírt gyakorlat: — 

Egészségügyi alkalmassági követelmények: nincsenek 

Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek 

 

IV. A szakképzés szervezésének feltételei 

 

Személyi feltételek 

A szakmai elméleti és gyakorlati képzésben a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 

törvény és a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény előírásainak megfelelő 

végzettséggel rendelkező pedagógus és egyéb szakember vehet részt.  

 

Tárgyi feltételek 

A szakmai képzés lebonyolításához szükséges eszközök és felszerelések felsorolását a 

szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye (szvk) tartalmazza, melynek további részletei az 

alábbiak: 

 

A képzési és vizsgáztatási feladatok 

teljesítéséhez szükséges eszközök 

minimumát meghatározó eszköz- és 

felszerelési jegyzék 

Eszköz, felszerelés értelmezése, 

részletezése 

Gyakorló számítógépek (asztali és 

mobil) 

Annyi munkaállomásra van szükség, 

amennyi a tanulócsoport létszáma.  

Multifunkciós nyomtató  

Tartalék alkatrészek, perifériák 
A szerelés, javítás során használható 

cserealkatrészek 

Szerelőkészlet (csavarhúzó, fogó, 

alkatrész visszanyerő, csipesz) 

 

Antisztatikus csuklópánt és szőnyeg  

Munkavédelmi szemüveg  

PC diagnosztikai kártya  

Tisztítási segédanyagok Billentyűzettisztító hab, sűrített levegő 

Hővezető paszta A processzor és a hűtő illesztéséhez 

Multiméter Digitál multiméter 

Hálózati multiméter Kábelteszter, különböző minőségben, 
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amelyek között van olyan is, amely több 

tulajdonságot is mér. 

Kábelezési szerszámok (krimpelő fogó, 

blankoló, kábelvágó) 

 

Integrált szolgáltatású útválasztó 

Annyi eszközre van szükség, amennyi a 

tanulócsoport létszáma. 

Több gyártó eszközeit is be lehet szerezni, 

hogy a konfigurációs különbségeket meg 

lehessen vizsgálni. 

UTP kábel végződtető eszközök (RJ-45 

csatlakozó és aljzat) 

 

Operációs rendszer telepítő média  

Pen Drive  

Protokoll analizátor program (pl. 

Wireshark) 

 

Írható optikai lemez  

 

Ajánlás a szakmai képzés lebonyolításához szükséges további eszközökre és felszerelésekre: 

A képzési és vizsgáztatási feladatok 

teljesítéséhez szükséges további eszközöket 

meghatározó jegyzék 

Eszköz, felszerelés értelmezése, 

részletezése 

Apple Macintosh számítógép 1 db tanulócsoportonként  

Tablet számítógép (iOS, Android) 1 db tanulócsoportonként 

Mátrixnyomtató (pl. EPSON)   1-2 db tanulócsoportonként  

ESR és kapacitásmérő kéziműszer 

1 db tanulócsoportonként, nem kell 

laborminősítésű, hitelesíthető műszer, 

elegendő az összehasonlító mérésekre 

alkalmas fajta 

Teljesítmény és fogyasztás mérő 
1 db egyszerű összehasonlító mérésekre 

alkalmas fajta 240V-ra 

Akkumulátor belsőellenállás mérő 1db tanulócsoportonként  

Oszcilloszkóp 
1db legalább 2 csatornás 50MHz-es, 

tanulócsoportonként  

Fénymennyiség mérő 
1db tanulócsoportonként, az összehasonlító 

mérésekre alkalmas fajta  
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V. A szakképesítés óraterve nappali rendszerű oktatásra 

5.1 Szakiskolai képzés esetén a heti és éves szakmai óraszámok:  

 

évfolyam 

heti 

óraszám 

szabadsáv 

nélkül 

éves 

óraszám 

szabadsáv 

nélkül 

heti 

óraszám 

szabadsávval 

éves 

óraszám 

szabadsávval 

9. 

évfolyam 

14,5 

óra/hét 

522 óra/év 
17 óra/hét 612 óra/év 

Ögy  140  140 

10. 

évfolyam 

23 óra/hét 828 óra/év 
25 óra/hét 900 óra/év 

Ögy  140  140 

11. 

évfolyam 

23 óra/hét 713 óra/év 25,5 

óra/hét 
791 óra/év 

Összesen: 2063 óra  2303 óra 

 

5.2. Szakiskolai képzés esetén a heti és éves közismereti óraszámok: 

 

Tantárgyak 9. évfolyam 10. évfolyam 11. évfolyam 

 heti 

óraszám 

éves 

óraszám 

heti 

óraszám 

éves 

óraszám 

heti 

óraszám 

éves 

óraszám 

Kötött órák 

Magyar – 

Kommunikáció 
2 óra 72 1 óra 36 - - 

Idegen nyelv 2 óra 72 2 óra 72 2 óra 64 

Matematika 2 óra 72 1 óra 36 - - 

Társadalomismer

et 
2 óra 72 1 óra 36 - - 

Természetismeret 3 óra 108 - - - - 

Testnevelés 3 óra 108 3 óra 108 3 óra 96 

Osztályközösség-

építő Program 
1 óra 36 1 óra 36 1 óra 32 

Szabadon 

felhasználható 

órakeret 

3 óra 108 2 óra 72 
3,5 

óra 
112 

Összesen:  18 

óra 

648 11 

óra 

396 9,5 

óra 

304 
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5.3. A közismereti és szakmai órák aránya 

 

Területek 9. 

évfolyam 
10. évfolyam 11. évfolyam 

Közism

eret 

Kötött órák 15 óra 9 óra 6 óra 

Szabadon 

felhasználható órakeret 
3 óra 2 óra 3,5 óra 

Összesen 18 óra 11 óra 9,5 óra 

Szakma

i elmélet és 

gyakorlat 

Kötött órák 14,5 óra 23 óra 23 óra 

Szabadon 

felhasználható órakeret 
2,5 óra 2 óra 2,5 óra 

Összesen 17 óra 25 óra 25,5 óra 

Heti összes óraszám 35 óra 36 óra 35 óra 
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1. számú táblázat 

A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak heti óraszáma évfolyamonként 

 Szakmai 

követelmény-

modulok 

Tantárgyak 

Szakközépiskolai képzés közismereti oktatással 

1/9. évfolyam 2/10. évfolyam 3/11. évfolyam 

elm

életi 

heti 

óraszám 

gyako

rlati heti 

óraszám 

ö

gy 

elm

életi 

heti 

óraszám 

gyako

rlati heti 

óraszám 

ö

gy 

elm

életi 

heti 

óraszám 

gyako

rlati heti 

óraszám 

11499-12 
Foglalkoztatás II.  

Foglalkoztatás II.   

 

  

 

0,5  

11497-12 

Foglalkoztatás I. 
Foglalkoztatás I.     2  

10815-12 

Információtechnológiai 
alapok 

Információtechnol

ógiai alapok 
2      

Információtechnol

ógiai gyakorlat 
 2     

10833-12  

Hálózati alapok 

Hálózati ismeretek 2  2  2  

Hálózati ismeretek 

gyakorlat 
 2  2  3 

Operációs 
rendszerek 

1  2    

Operációs 

rendszerek gyakorlat 
 1,5  3  3 

10834 -12 

Számítógépes 

hibaelhárítás 

Számítógéprendsz

er hibáinak elhárítása 
1  5,5  4,5  

Számítógéprendsz
er hibáinak elhárítása 

gyakorlat 

 3  9  7 

Szabadon 

felhasználható órakeret 
Informatika 1 1,5 0,5 1 1 1,5 

Összes óra 7 10 10 15 10 15.5 
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Összes óra 17 
1

40 
25 

1

40 
25,5 

 



 

668 

 

 

A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak és témakörök óraszáma évfolyamonként 

 

 

  

Szakközépiskolai képzés közismereti oktatással 

1/9. évfolyam 2/10. évfolyam 
3/11. 

évfolyam 

Összesen 

e gy ögy e gy ögy e gy 

A szakképe-

sítésre vonatkozó: 

Összesen 216 306 
- 

342 486 
- 

281 434 

2065 
Összesen 522 828 715 

Elméleti óraszámok (arány ögy-vel) 839 óra (40,6%) 

Gyakorlati óraszámok (arány ögy-vel) 1226 óra (59,4%) 

1
1
4
9
9

-1
2
 

F
o
g
la

lk
o
zt

at
ás

 

II
. 

Foglalkoztatás II. 0 0   0 0   15 0 15 

Munkajogi alapismeretek             4   4 

Munkaviszony létesítése             4   4 

Álláskeresés             4   4 

Munkanélküliség             3   3 

1
1
4
9
7

-1
2
 

F
o
g
la

lk
o
zt

at
ás

 

I.
 

Foglalkoztatás I. 0 0   0 0   62 0 62 

Nyelvtani rendszerezés 1             10   10 

Nyelvtani rendszerezés 2             10   10 

Nyelvi készségfejlesztés             24   24 

Munkavállalói szókincs             18   18 

1
1

9
9

6
-1

6
 

In
fo

rm
ác

ió
te

ch
n
o

l

ó
g

ia
i 

al
ap

o
k
 IT alapok 72 0   0 0   0 0 72 

Munka- és környezetvédelmi alapismeretek 4               4 
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Bevezetés a számítógépes architektúrákba 32               32 

Szoftverismeret 24               24 

Információtechnológia biztonság alapjai 12               12 

IT alapok gyakorlat 0 72   0 0   0 0 72 

Biztonságos labor- és eszközhasználat   4             4 

Számítógép összeszerelése   24             24 

Telepítés és konfigurálás   32             32 

Megelőző karbantartás   12             12 

1
0
8
3
3

-1
6
 H

ál
ó
za

ti
 a

la
p

o
k
 

Hálózati ismeretek 72 0   72 0   61 0 205 

Hálózati protokollok és kommunikáció 16           8   24 

Átviteli közegek és fizikai továbbítási módszerek 32           16   48 

Helyi hálózatok és második rétegbeli 

technológiák 
12     24     8   44 

Hálózati réteg 12     18     12   42 

Magasabb szintű rétegek       12     7   19 

Vezeték nélküli hálózatok       18     10   28 

Hálózati ismeretek gyakorlat 0 72   0 72   0 93 237 

Kábelek és csatlakozók szerelése   36           18 54 

SOHO hálózat kiépítése   36     18     36 90 

Vezeték nélküli kapcsolatok kialakítása         36     21 57 

Erőforrások hálózati megosztása         18     18 36 

Operációs rendszerek 36 0   72 0   0 0 108 

Operációs rendszerek telepítése 6               6 

Programok futtatása és telepítése 12               12 

Rendszerfelügyeleti alapok 6     12         18 

Lemezkezelés és fájlrendszerek 12     12         24 

Felhasználói fiókok és felügyeletük       24         24 

Operációs rendszerek biztonsága       24         24 

Operációs rendszerek gyakorlat 0 54   0 108   0 93 255 

Windows operációs rendszerek   36           27 63 

Macintosh OS X operációs rendszer   18           6 24 
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Linux operációs rendszerek         96     48 144 

Android és iOS rendszerek         12     12 24 

1
0

8
3

4
 -

1
6

 S
zá

m
ít

ó
g
ép

es
 h

ib
ae

lh
ár

ít
ás

 
Számítógéprendszer hibáinak elhárítása 36 0   198 0   140 0 374 

Hibaazonosítási alapelvek és mérőeszközök 24               24 

Számítógépek konfigurálása 12     18     18   48 

Perifériák méretezése, kiválasztása        48     36   84 

Számítógép hibák és elhárításuk       32     24   56 

Perifériák hibái és elhárításuk       36     30   66 

Hálózati rendszerek hibái és elhárításuk       32     16   48 

Karbantartási feladatok számítógépes 

rendszerekben 
      32     16   48 

Számítógéprendszer hibáinak elhárítása 

gyakorlat 
0 108   0 306   0 248 662 

Hibaazonosítási alapelvek és mérőeszközök 

gyakorlat 
  60             60 

Számítógépek bontása, összeépítése, 

rendszerszoftver telepítése 
  48     72     64 184 

Számítógép hibák és elhárításuk gyakorlat         96     64 160 

Perifériák hibái és elhárításuk gyakorlata         72     48 120 

Hálózati rendszerek hibái és elhárításuk 

gyakorlata 
        36     48 84 

Karbantartási feladatok számítógépes 

rendszerekben gyakorlat 
        30     24 54 

Szabadon 

felhasználható 

órakeret 

Informatika 36 54 - 18 54 - 32 48 242 

Irodai programok használata 36 54       90 

Webszerkesztés    9 27    36 

Képszerkesztés    9 27    36 

Hang-és videószerkesztés       32 48 80 

Összesen: 306 306  378 522  352 464  

Összesen: 612  900  816 2608 

Elméleti óraszámok aránya: 1036/40% 
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Gyakorlati óraszámok aránya: 1572/60% 

 

 

Jelmagyarázat: e/elmélet; gy/gyakorlat; ögy/összefüggő szakmai gyakorlat 

 

A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 8.§ (5) bekezdésének megfelelően a táblázatban a nappali rendszerű oktatásra 

meghatározott tanulói éves kötelező szakmai elméleti és gyakorlati óraszám legalább 90%-a felosztásra került. 

A szakmai és vizsgakövetelményben a szakképesítésre meghatározott elmélet/gyakorlat arányának a teljes képzési idő során kell teljesülnie.  

A tantárgyakra meghatározott időkeret kötelező érvényű, a témakörökre kialakított óraszám pedig ajánlás. 
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A 

11499-12 azonosító számú 

Foglalkoztatás II. 

megnevezésű 

szakmai követelménymodul 

tantárgyai, témakörei 



 

673 

 

A 11499-12 azonosító számú Foglalkoztatás II. megnevezésű szakmai 

követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő 

kompetenciák 

  

F
o
g
la

lk
o
zt

at
ás

 I
I.

 

FELADATOK 

Munkaviszonyt létesít x 

Alkalmazza a munkaerőpiaci technikákat x 

Feltérképezi a karrierlehetőségeket x 

Vállalkozást hoz létre és működtet x 

Motivációs levelet és önéletrajzot készít x 

Diákmunkát végez x 

SZAKMAI ISMERETEK 

Munkavállaló jogai, munkavállaló 

kötelezettségei, munkavállaló felelőssége 
x 

Munkajogi alapok, foglalkoztatási formák x 

Speciális jogviszonyok (önkéntes munka, 

diákmunka) 
x 

Álláskeresési módszerek x 

Vállalkozások létrehozása és működtetése x 

Munkaügyi szervezetek x 

Munkavállaláshoz szükséges iratok x 

Munkaviszony létrejötte x 

A munkaviszony adózási, biztosítási, 

egészség- és nyugdíjbiztosítási összefüggései 
x 

A munkanélküli (álláskereső) jogai, 

kötelezettségei és lehetőségei  
x 

A munkaerőpiac sajátosságai (állásbörzék 

és pályaválasztási tanácsadás)  
x 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

Köznyelvi olvasott szöveg megértése x 

Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban x 

Elemi szintű számítógép használat x 

Információforrások kezelése x 

Köznyelvi beszédkészség x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Önfejlesztés x 

Szervezőkészség x 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

Kapcsolatteremtő készség x 

Határozottság x 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 

Logikus gondolkodás x 

Információgyűjtés x 
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4. F

oglalkoztatás II. tantárgy 15 óra/16 óra* 
* Háromévfolyamos képzés közismereti oktatással/kétévfolyamos képzés közismereti oktatás nélkül 

 
4.1. A tantárgy tanításának célja 

A tanuló általános felkészítése az álláskeresés módszereire, technikáira, valamint a 

munkavállaláshoz, munkaviszony létesítéséhez szükséges alapismeretek elsajátítására. 

 
4.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

— 

 
4.3. Témakörök 

4.3.1. Munkajogi alapismeretek 4 óra/4 óra 

Munkavállaló jogai (megfelelő körülmények közötti foglalkoztatás, bérfizetés, 

költségtérítés, munkaszerződés módosítás, szabadság), kötelezettségei (megjelenés, 

rendelkezésre állás, munkavégzés, magatartási szabályok, együttműködés, 

tájékoztatás), munkavállaló felelőssége (vétkesen okozott kárért való felelősség, 

megőrzési felelősség, munkavállalói biztosíték). 

Munkajogi alapok: felek a munkajogviszonyban, munkaviszony létesítése, 

munkakör, munkaszerződés módosítása, megszűnése, megszüntetése, felmondás, 

végkielégítés, pihenőidők, szabadság. 

Foglalkoztatási formák: munkaviszony, megbízási jogviszony, vállalkozási 

jogviszony, közalkalmazotti jogviszony, közszolgálati jogviszony. 

Speciális jogviszonyok: egyszerűsített foglalkoztatás: fajtái: atipikus 

munkavégzési formák az új munka törvénykönyve szerint (távmunka, bedolgozói 

munkaviszony, munkaerő-kölcsönzés, rugalmas munkaidőben történő foglalkoztatás, 

egyszerűsített foglalkoztatás (mezőgazdasági, turisztikai idénymunka és alkalmi 

munka), önfoglalkoztatás, őstermelői jogviszony, háztartási munka, 

iskolaszövetkezet keretében végzett diákmunka, önkéntes munka. 

 
4.3.2. Munkaviszony létesítése 4 óra/4 óra 

Munkaviszony létrejötte, fajtái: munkaszerződés, teljes- és részmunkaidő, 

határozott és határozatlan munkaviszony, minimálbér és garantált bérminimum, 

képviselet szabályai, elállás szabályai, próbaidő. 

Munkavállaláshoz szükséges iratok, munkaviszony megszűnésekor a munkáltató 

által kiadandó dokumentumok. 

Munkaviszony adózási, biztosítási, egészség- és nyugdíjbiztosítási összefüggései: 

munkaadó járulékfizetési kötelezettségei, munkavállaló adó- és járulékfizetési 

kötelezettségei, biztosítottként egészségbiztosítási ellátások fajtái (pénzbeli és 

természetbeli), nyugdíj és munkaviszony. 

 
4.3.3. Álláskeresés 4 óra/4 óra 

Karrierlehetőségek feltérképezése: önismeret, reális célkitűzések, helyi 

munkaerőpiac ismerete, mobilitás szerepe, képzések szerepe, foglalkoztatási 

támogatások ismerete. 

Motivációs levél és önéletrajz készítése: fontossága, formai és tartalmi 

kritériumai, szakmai önéletrajz fajtái: hagyományos, Europass, amerikai típusú, 

önéletrajzban szereplő email cím és fénykép megválasztása, motivációs levél 

felépítése. 
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Álláskeresési módszerek: újsághirdetés, internetes álláskereső oldalak, személyes 

kapcsolatok, kapcsolati hálózat fontossága, EURES (Európai Foglalkoztatási 

Szolgálat az Európai Unióban történő álláskeresésben), munkaügyi szervezet 

segítségével történő álláskeresés, cégek adatbázisába történő jelentkezés, közösségi 

portálok szerepe. 

Munkaerőpiaci technikák alkalmazása: Foglalkozási Információs Tanácsadó 

(FIT), Foglalkoztatási Információs Pontok (FIP), Nemzeti Pályaorientációs Portál 

(NPP).  

Állásinterjú: felkészülés, megjelenés, szereplés az állásinterjún, testbeszéd 

szerepe. 

 
4.3.4. Munkanélküliség 3 óra/4 óra 

A munkanélküli (álláskereső) jogai, kötelezettségei és lehetőségei: 

álláskeresőként történő nyilvántartásba vétel; a munkaügyi szervezettel történő 

együttműködési kötelezettség főbb kritériumai; együttműködési kötelezettség 

megszegésének szankciói; nyilvántartás szünetelése, nyilvántartásból való törlés; 

munkaügyi szervezet által nyújtott szolgáltatások, kiemelten a munkaközvetítés. 

Álláskeresési ellátások („passzív eszközök”): álláskeresési járadék és nyugdíj 

előtti álláskeresési segély. Utazási költségtérítés.  

Foglalkoztatást helyettesítő támogatás.  

Közfoglalkoztatás: közfoglalkoztatás célja, közfoglalkozatás célcsoportja, 

közfoglalkozatás főbb szabályai 

Munkaügyi szervezet: Nemzeti Foglalkoztatási Szervezet (NFSZ) felépítése, 

Nemzeti Munkaügyi Hivatal, munkaügyi központ, kirendeltség feladatai.  

Az álláskeresők részére nyújtott támogatások („aktív eszközök”): 

önfoglalkoztatás támogatása, foglalkoztatást elősegítő támogatások (képzések, 

béralapú támogatások, mobilitási támogatások). 

Vállalkozások létrehozása és működtetése: társas vállalkozási formák, egyéni 

vállalkozás, mezőgazdasági őstermelő, nyilvántartásba vétel, működés, vállalkozás 

megszűnésének, megszüntetésének szabályai. 

A munkaerőpiac sajátosságai, NFSZ szolgáltatásai: pályaválasztási tanácsadás, 

munka- és pályatanácsadás, álláskeresési tanácsadás, álláskereső klub, pszichológiai 

tanácsadás. 

 
4.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem 

 
4.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

 
4.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

 

Sorsz

ám 

Alkalmazott oktatási 

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete Alkalmazandó 

eszközök és felszerelések  egyén

i 

csopo

rt 

osztál

y 

1. magyarázat x       

2. megbeszélés   x     

3. vita   x     

4. szemléltetés     x   

5. szerepjáték   x     
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6. házi feladat     x   

 

 
4.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák (ajánlás) 

 

Sorszá

m 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) Alkalmazandó 

eszközök és felszerelések  
eg

yéni 

cso

port-

bontás 

osz

tály-

keret 

1. Információ feldolgozó tevékenységek 

1.1. 
Olvasott szöveg önálló 

feldolgozása 
x       

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal 

vezetett feldolgozása 
x       

1.3. 
Olvasott szöveg 

feldolgozása jegyzeteléssel 
x       

1.4. 
Hallott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
x       

1.5. 
Hallott szöveg feladattal 

vezetett feldolgozása 
x       

1.6. 
Információk önálló 

rendszerezése 
x       

1.7. 
Információk feladattal 

vezetett rendszerezése 
x       

2. Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok 

2.1. Leírás készítése   x     

2.2. 
Válaszolás írásban 

mondatszintű kérdésekre 
  x     

2.3 Tesztfeladat megoldása   x     

 

 
4.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 
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A 

11497-12 azonosító számú 

Foglalkoztatás I. 

megnevezésű 

szakmai követelménymodul 

tantárgyai, témakörei 



 

678 

 

A 11497-12 azonosító számú Foglalkoztatás I. megnevezésű szakmai 

követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő 

kompetenciák 

  

F
o
g
la

lk
o
zt

at
ás

 I
. 

FELADATOK 

Idegen nyelven:   

bemutatkozik (személyes és szakmai 

vonatkozással) x 

egyszerű alapadatokat tartalmazó 

formanyomtatványt kitölt x 

idegen nyelvű szakmai irányítás, 

együttműködés melletti munkát végez 
x 

SZAKMAI ISMERETEK 

Idegen nyelven:   

közvetlen szakmájára vonatkozó 

gyakran használt egyszerű szavak, 

szókapcsolatok 

x 

a munkakör alapkifejezései 
x 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

Egyszerű formanyomtatványok kitöltése 

idegen nyelven 
x 

Szakmai párbeszédben elhangzó idegen 

nyelven feltett egyszerű kérdések megértése, 

illetve azokra való reagálás egyszerű 

mondatokban 

x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Fejlődőképesség, önfejlesztés x 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

Nyelvi magabiztosság x 

Kapcsolatteremtő készség x 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 

Információgyűjtés x 

Analitikus gondolkodás x 
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5. F

oglalkoztatás I. tantárgy 62 óra/64 óra* 
* Háromévfolyamos képzés közismereti oktatással/kétévfolyamos képzés közismereti oktatás nélkül 

 
5.1. A tantárgy tanításának célja 

A tantárgy tanításának célja, hogy a diákok képesek legyenek személyes és szakmai 

vonatkozást is beleértve bemutatkozni idegen nyelven. Továbbá egyszerű alapadatokat 

tartalmazó formanyomtatványt kitölteni. Illetve cél, hogy a tanuló idegen nyelvű szakmai 

irányítás mellett képes legyen eredményesen végezni a munkáját.  

Cél, hogy a rendelkezésre álló 64 tanóra egység keretén belül egyrészt egy alapvető 

nyelvtani rendszerezés történjen meg a legalapvetőbb igeidők, segédigék, illetve a 

mondatszerkesztési eljárásokhoz kapcsolódóan. Majd erre építve történjen meg az idegen 

nyelvi asszociatív memóriafejlesztés és az induktív nyelvtanulási készségfejlesztés 4 

alapvető, a mindennapi élethez kapcsolódó társalgási témakörön keresztül. Végül ezekre 

az ismertekre alapozva valósuljon meg a szakmájához kapcsolódó idegen nyelvi 

kompetenciafejlesztés. 

 
5.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Idegen nyelvek 

 
5.3. Témakörök 

5.3.1. Nyelvtani rendszerezés 1 10 óra/10 óra 

A 10 óra alatt a tanulók átismétlik a 3 alapvető idősíkra (jelen, múlt, jövő) 

vonatkozó igeidőket, illetve begyakorolják azokat, hogy a munkavállaláshoz 

kapcsolódóan az állásinterjú során ne okozzon gondot sem a múltra, sem a jövőre 

vonatkozó kérdések megértése, illetve az azokra adandó egyszerű mondatokban 

történő válaszok megfogalmazása. A témakör elsajátítása révén a diák alkalmassá 

válik a munkavégzés során az elvégzendő, illetve elvégzett feladathoz kapcsolódó a 

munkaadó által idegen nyelven feltett egyszerű, az elvégzendő munka elért 

eredményére, illetve a jövőbeli feladatokra vonatkozó kérdések megértésére, 

valamint a helyes igeidő használattal ezekre egyszerű mondatokban is képes lesz 

reagálni. 

A célként megfogalmazott idegen nyelvi magabiztosság csak az alapvető igeidők 

helyes és pontos használata révén fog megvalósulni. 

 
5.3.2. Nyelvtani rendszerezés 2 10 óra/10 óra 

A témakör tananyagaként megfogalmazott nyelvtani egységek – a tagadás, a 

jelen idejű feltételes mód, illetve a segédigék (képesség, lehetőség, szükségesség) - 

használata révén a diák képes lesz egzaktabb módon idegen nyelven bemutatkozni 

szakmai és személyes vonatkozásban egyaránt. Egyszerű mondatokban meg tudja 

fogalmazni az állásinterjún idegen nyelven feltett kérdésekre a választ kihasználva a 

3 alapvető igeidő, a segédigék által biztosított nyelvi precizitás adta kereteket. A 

kérdésfeltevés, a szórend alapvető szabályainak elsajátítása révén alkalmassá 

válik a diák arra, hogy egy munkahelyi állásinterjún megértse a feltett kérdéseket, 

illetve esetlegesen ő maga is egyszerű tisztázó kérdéseket tudjon feltenni a 

munkahelyi meghallgatás során. 

 



 

680 

5.3.3. Nyelvi készségfejlesztés 24 óra/24 óra 

(Az induktív nyelvtanulási képesség és az idegen nyelvi asszociatív memória 

fejlesztése fonetikai készségfejlesztéssel kiegészítve) 

 

A 24 órás nyelvi készségfejlesztő blokk célja, hogy rendszerezze a diák idegen 

nyelvi alapszókincshez kapcsolódó ismereteit. Az induktív nyelvtanulási 

képességfejlesztés és az idegen nyelvi asszociatív memóriafejlesztés 4 alapvető 

társalgási témakörön keresztül valósul meg. Az induktív nyelvtanulási képesség által 

egy adott idegen nyelv struktúráját meghatározó szabályok kikövetkeztetésére lesz 

alkalmas a tanuló. Ahhoz, hogy a diák koherensen lássa a nyelvet és ennek 

szellemében tudjon idegen nyelven reagálni, feltétlenül szükséges ennek a 

képességnek a minél tudatosabb fejlesztése. Ehhez szorosan kapcsolódik az idegen 

nyelvi asszociatív memóriafejlesztés, ami az idegen nyelvű anyag megtanulásának 

képessége: képesség arra, hogy létrejöjjön a kapcsolat az ingerek (az anyanyelv 

szavai, kifejezése) és a válaszok (a célnyelv szavai és kifejezései) között. Mind a két 

fejlesztés hétköznapi társalgási témakörök elsajátítása során valósul meg.  

Az elsajátítandó témakörök: 

- személyes bemutatkozás 

- a munka világa 

- napi tevékenységek, aktivitás 

- étkezés, szállás 

Ezen a témakörön keresztül valósul meg a fonetikai dekódolási 

képességfejlesztés is, amely során a célnyelv legfontosabb fonetikai szabályaiva l 

ismerkedik meg a nyelvtanuló. 

 
5.3.4. Munkavállalói szókincs 18 óra/20 óra 

(Munkavállalással kapcsolatos alapvető szakszókincs elsajátítása) 

A 20 órás szakmai nyelvi készségfejlesztés csak a 44 órás 3 alapozó témakör 

elsajátítása után lehetséges. Cél, hogy a témakör végére a diák egyszerű 

mondatokban, megfelelő nyelvi tartalmi koherenciával tudjon bemutatkozni 

kifejezetten szakmai vonatkozással. A témakör tananyagának elsajátítása révén 

alkalmas lesz a munkalehetőségeket feltérképezni a célnyelvi országban. 

Begyakorolja az alapadatokat tartalmazó formanyomtatvány kitöltését. Elsajátítja azt 

a szakmai jellegű szókincset, ami alkalmassá teszi arra, hogy a munkalehetőségekről, 

munkakörülményekről tájékozódjon. A témakör tanulása során közvetlenül a 

szakmájára vonatkozó gyakran használt kifejezéseket sajátítja el. 

 
5.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Az órák kb. 50%-a egyszerű tanteremben történjen, a másik fele pedig számítógépes 

tanteremben, hiszen az oktatás jelentős részben digitális tananyag által támogatott 

formában zajlik. 

 
5.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 
 

A tananyag kb. fele digitális tartalmú oktatási anyag, így speciálisak mind a 

módszerek, mind pedig a tanulói tevékenységformák. 
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5.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

 

Sorsz

ám 

Alkalmazott oktatási 

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete Alkalmazandó 

eszközök és felszerelések  egyén
i 

csopo
rt 

osztál
y 

1. magyarázat   x   

2. megbeszélés   x   

3. szemléltetés   x   

4. kooperatív tanulás  x    

5. szerepjáték  x    

6. házi feladat x     

7. 
digitális alapú 

feladatmegoldás 

x   
  

 

 
5.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák (ajánlás) 

 

Sorszá

m 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) Alkalmazandó 

eszközök és felszerelések  
eg

yéni 

cso

port-

bontás 

osz

tály-

keret 

1. Információ feldolgozó tevékenységek 

1.1. 
Olvasott szöveg önálló 

feldolgozása 
x       

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal 

vezetett feldolgozása 
x       

1.3. 
Hallott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
    x   

1.4. 
Hallott szöveg feladattal 

vezetett feldolgozása 
x   x   

1.5. 
Információk feladattal 

vezetett rendszerezése 
x       

2. Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok 

2.1. Levélírás x       

2.2. 
Válaszolás írásban 

mondatszintű kérdésekre 
x       

3. Komplex információk körében 

3.1. 
Elemzés készítése 

tapasztalatokról 
    x   

4. Csoportos munkaformák körében 

4.1. 
Feladattal vezetett 

kiscsoportos szövegfeldolgozás 
    x   

4.2. Csoportos helyzetgyakorlat     x   

 

 
5.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 
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A 

11996-16 azonosító számú 

Információtechnológiai alapok 

megnevezésű 

szakmai követelménymodul 

tantárgyai, témakörei 



 

683 

 

A 11996-16 azonosító számú Információtechnológiai alapok megnevezésű szakmai 

követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő 

kompetenciák 

  

In
fo

rm
ác

ió
te

ch
n

o
ló

g
ia

i 
al

ap
o
k
 

In
fo

rm
ác

ió
te

ch
n

o
ló

g
ia

i 
g
y
ak

o
rl

at
 

FELADATOK 

Számítógépes konfigurációt meghatároz x x 

Számítógépet szakszerűen szét- és 

összeszerel, alkatrészt cserél 
  x 

Perifériát csatlakoztat, meghajtó programot 
telepít 

  x 

BIOS funkcióikat beállít   x 

UPS teljesítményszükségletet 

meghatározza, a UPS-t üzembe helyez 
  x 

Megelőző karbantartást végez   x 

Merevlemezt particionál   x 

Megfelelő operációs rendszert kiválaszt     

Operációs rendszert telepít és frissít   x 

Operációs rendszert konfigurál és 

menedzsel 
  x 

Alkalmazói programokat telepít, frissít és 

konfigurál 
  x 

Postafiókot konfigurál asztali, mobil 

eszközökön 
  x 

Biztonsági programokat telepít és használ   x 

Lemezklónozást végez és rendszer-

helyreállítást végez 
  x 

Adatokról biztonsági mentést készít, 

adatokat helyreállít 
  x 

Nyomtatót telepít, megoszt és karbantart   x 

LAN/WAN hálózatokat használ x x 

Számítógépet hálózatra csatlakoztat, 

hálózati kapcsolatokat konfigurál 
  x 

Internet kapcsolatot megoszt   x 

ESD védelemi eszközöket szakszerűen 

használ 
  x 

Számítógépes munkakörnyezetet kialakít   x 

Kézenfekvő problémákat kiszűr   x 

Alapszintű felhőszolgáltatásokat rendel 

meg és használ 
  x 

Angol nyelvű műszaki leírásokat értelmez x x 

Betartja a munka-, baleset-, tűz- és 
környezetvédelmi előírásokat 

  x 

SZAKMAI ISMERETEK 

Információtechnológiai alapfogalmak x   

Kettes, tizenhatos számrendszer x   

Számítógép főbb részei x x 
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Mobil eszközök hardverelemei x x 

BIOS funkciók x x 

Processzorok és típusaik x x 

Memóriák és típusaik x x 

Perifériák x x 

Portok és típusaik x x 

Adattovábbítási módszerek x   

Asztali, hálózati és mobil operációs 

rendszerek 
x x 

Multi-boot környezet x x 

Virtuális gép, hypervisor x x 

GUI és CLI felhasználói felületek x x 

Fájlok, mappák kezelése, megosztása x x 

Fájlrendszerek, jogok és attribútumok x x 

Partíciók típusai, particionálás x x 

Folyamat- és processzorkezelés x   

Hálózati csatolóegység feladatai és 
konfigurációja 

x x 

Alkalmazások telepítése, kompatibilitási 

mód 
x x 

Levelezési protokollok x   

Modern biztonsági fenyegetések x   

Biztonsági mentések típusai, adatbiztonság, 

RAID, biztonsági hardver- és szoftvereszközök 
x x 

Felhőszolgáltatások x   

Nyomtatók típusai, nyomtatáskezelés x x 

Hálózati nyomtatás, nyomtató megosztás x x 

Felügyeleti eszközök x x 

ESD védelem szükségességének okai x x 

Angol nyelvű szakmai kifejezések x x 

Munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi 

előírások 
x x 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

Számítógép összeszerelése   x 

Portok, perifériák csatolása   x 

Operációs rendszer telepítése   x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Pontosság x x 

Precizitás x x 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

Együttműködés x x 

Kezdeményezőkészség   x 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 

Ismeretek helyénvaló alkalmazása x x 
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6. I

T alapok tantárgy 72 óra/72 óra* 
* Háromévfolyamos képzés közismereti oktatással/kétévfolyamos képzés közismereti oktatás nélkül 

 
6.1. A tantárgy tanításának célja 

Az IT alapok tantárgy célja, hogy alapozó információtechnológiai tudást biztosítson a 

különböző informatikai szakképesítések megszerzéséhez, megadja a belépő szintű IT 

munkakörök betöltéséhez, illetve az adott irányú alapszintű ipari minősítő vizsga 

letételéhez szükséges ismereteket. 

Ismerjék meg a tanulók a személyi számítógépek, hordozható IT eszközök, 

nyomtatók és egyéb perifériák működését, alkatrészeit. Tudjanak egy meghatározott célú 

számítógéphez (játék gép, virtualizációs- és CAD-CAM munkaállomás, HTPC, stb.) 

megfelelő alkatrészt választani. Ismerjék meg a hardveres és szoftveres karbantartás 

fogásait. Ismerjék a legjellemzőbb biztonsági fenyegetéseket, az ellenük való védekezés 

módját. 

A tanulók ismerjék meg továbbá a biztonságos munkavégzés szabályait, a tűzvédelmi 

irányelveket, valamint az elektronikus hulladékok kezelésének megfelelő módját. 

 
6.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Számítógép-kezelés felhasználói szintű ismerete. 

 
6.3. Témakörök 

6.3.1. Munka- és környezetvédelmi alapismeretek 4 óra/4 óra 

Általános munkabiztonsági előírások, szabályok. 

Számítógépek és nyomtatók szerelésének érintésvédelmi irányelvei. 

Tűzvédelmi irányelvek, elektromos tüzek oltása. 

Elektrosztatikus kisülés (ESD) veszélyei. 

Tápfeszültség anomáliái és veszélyei, túlfeszültség védelmi eszközök. 

Anyagbiztonsági adatlap (MSDS) funkciója, információi. 

Elektronikus hulladékok kezelése. 

 
6.3.2. Bevezetés a számítógépes architektúrákba 32 óra/32 óra 

Kettes- és tizenhatos számrendszer. 

Neumann-elvű számítógép felépítése. 

Hardver és firmware fogalma. 

Számítógép házak és tápegységek. 

Processzortípusok, foglalatok. 

Hőelvezetési technológiák. 

Memóriák típusai, memória modulok, memóriahibák kezelése. 

Illesztőkártyák és csatlakozási felületeik. 

BIOS feladatai, beállításai. 

Input perifériák, KVM kapcsolók. 

Háttértárak és típusaik. 

Merevlemezek adattárolási struktúrája. 

Redundáns adattárolás fogalma, RAID. 

Megjelenítők típusai, paraméterei, alapvető működési elveik. 

Nyomtatók típusai, működési elveik. 

Nyomtatók csatlakozási felületei, jellemző paramétereik. 

Lapleíró nyelvek, PCL és PostScript összehasonlítása. 
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Szkennerek típusai, működési elveik. 

Multifunkciós nyomtatók. 

Portok és csatlakozók típusai, belső- és külső kábeltípusok. 

Hálózati eszközök, hálózati kártya feladata és beállításai. 

Hálózati topológiák. 

Speciális számítógépes rendszerek (CAD/CAM, virtualizáció, játék, HTPC). 

Laptop és asztali számítógép alkatrészek összehasonlítása. 

Laptopokra jellemző adapterek, bővítőkártyák. 

Dokkoló állomás és portismétlő funkciója. 

Hordozható eszközök hardverelemei. 

Energiagazdálkodási beállítások, APM és ACPI szabványok. 

 
6.3.3. Szoftverismeretek 24 óra/24 óra 

Szoftver fogalma, szoftverek csoportosítása. 

Zárt- é nyílt forráskódú rendszerek, GPL. 

Operációs rendszer fogalma, feladatai. 

Operációs rendszerek típusai és jellemzőik. 

GUI és CLI felhasználói felületek. 

Megfelelő operációs rendszer kiválasztásának szempontjai. 

Partíció fogalma, típusai. 

Formázás, fontosabb fájlrendszerek. 

Rendszerbetöltés folyamata. 

Windows indítási módok. 

Regisztráció adatbázis. 

Multi-boot rendszerek. 

Könyvtárstruktúra, felhasználói és rendszerkönyvtárak. 

Fájlkiterjesztések és attribútumok. 

Vezérlőpult beállításai. 

Archiválási módok. 

Kliensoldali virtualizáció, hypervisor. 

Hordozható eszközök operációs rendszerei. 

Levelezési protokollok. 

Adatok szinkronizációja, felhő szolgáltatások. 

Hibakeresési folyamat lépései. 

 
6.3.4. Információtechnológiai biztonság alapjai 12 óra/12 óra 

Rosszindulatú szoftverek (vírus, trójai, féreg, adware, spyware). 

Védekezési módok a rosszindulatú szoftverek ellen. 

Támadástípusok (felderítés, DoS, DDoS, hozzáférési támadás). 

Megtévesztési technikák (social engineering, phishing). 

Kéretlen és reklámlevelek, SPAM szűrés lehetőségei. 

Biztonságos böngészés, böngésző biztonsági beállításai. 

Biztonságos adatmegsemmisítés módszerei. 

Biztonsági szabályzat. 

Felhasználói nevek és jelszavak (BIOS, számítógép, hálózati hozzáférés). 

Fájlmegosztás, fájlok és mappák fájlrendszer szintű védelme. 

Tűzfalak feladata, típusai. 

Mobil eszközök védelme, biometrikus azonosítási módszerek. 

IT eszközök fizikai védelme. 
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6.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Számítógép terem 

 
6.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

 

A tantárgy tanítása során a frontális osztálymunkán kívül számos más módszer is 

alkalmazható. Kisebb témákat ki lehet adni egyéni- vagy csoportos felkészülésre, amelyet 

a tanulók később kiselőadás formájában akár egyénileg, akár kisebb csoportban 

előadhatnak. Egy-egy adott célú konfiguráció meghatározásához jó módszer az egyéni 

vagy kiscsoportos internetes keresés, amelynek eredményét csoport- vagy osztály szinten 

meg lehet vitatni, össze lehet hasonlítani. A hálózati beállítások oktatásához jól 

alkalmazhatók az erre a célra fejlesztett szimulációs programok. 

 
6.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

 

Sorsz

ám 

Alkalmazott oktatási 

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete Alkalmazandó 

eszközök és felszerelések  egyén

i 

csopo

rt 

osztál

y 

1. magyarázat x x x   

2. kiselőadás x x     

3. vita   x x   

4. projekt x x     

5. szimuláció x x     

 
6.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák (ajánlás) 

 

Sorszá

m 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) Alkalmazandó 

eszközök és felszerelések  
eg

yéni 

cso

port-
bontás 

osz

tály-
keret 

1. Információ feldolgozó tevékenységek 

1.1. 
Információk önálló 

rendszerezése 
x       

1.2. 
Információk feladattal 

vezetett rendszerezése 
x       

2. Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok 

2.1. Tesztfeladat megoldása x x x   

2.2. 
Szöveges előadás egyéni 

felkészüléssel 
x x     

3. Csoportos munkaformák körében 

3.1. 
Kiscsoportos szakmai 

munkavégzés irányítással 
  x     

 

 
6.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 
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7. I

T alapok gyakorlat tantárgy 72 óra/72 óra* 
* Háromévfolyamos képzés közismereti oktatással/kétévfolyamos képzés közismereti oktatás nélkül 

 
7.1. A tantárgy tanításának célja 

Az IT alapok gyakorlat tantárgy célja, hogy biztosítsa a rá épülő informatikai 

szakképesítések megszerzéséhez szükséges alapszintű információtechnológiai 

készségeket, tegye lehetővé az adott irányú ipari minősítés megszerzését, valamint a 

belépő szintű IT munkakörök betöltését. 

A tanulók legyenek képesek számítógépeket alkatrészekből összeszerelni, 

alkatrészeket cserélni, nyomtatókat és egyéb perifériákat csatlakoztatni, megosztani. 

Tudjanak fizikai és virtuális számítógépre operációs rendszert, felhasználói 

alkalmazásokat telepíteni, azokat frissíteni. Tudják a levelező programot beállítani 

asztali- és hordozható számítógépeken. Legyenek képesek az alapszintű 

rendszerfelügyeleti- és karbantartási feladatokat ellátni. Nem cél a hibakeresési készségek 

kialakítása, de jó, ha képesek a nyilvánvaló hibákat felismerni és kijavítani. Tudjanak 

biztonsági programokat telepíteni, frissíteni. Tudják a felhasználói adatokat és 

beállításokat felhőszolgáltatások használatával szinkronizálni, másik gépre költöztetni. 

Legyenek képesek a tanulók biztonságos labor- és eszközhasználatra, az 

elektrosztatikus védelmi eszközök megfelelő használatára. 

 
7.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Számítógép-kezelés felhasználói szintű ismerete. 

 
7.3. Témakörök 

7.3.1. Biztonságos labor- és eszközhasználat 4 óra/4 óra 

Számítógép-szerelés eszközei és használatuk. 

Antisztatikus eszközök szabályszerű használata. 

Tisztító anyagok és eszközök megfelelő használata. 

Diagnosztikai eszközök (multiméter, tápegység tesztelő, kábeltesztelő) 

használata. 

 
7.3.2. Számítógép összeszerelése 24 óra/24 óra 

Számítógép szakszerű szétszerelése. 

Pontos konfiguráció meghatározása, megfelelő alkatrészek kiválasztása. 

Számítógép szakszerű összeszerelésének folyamata. 

Tápegység telepítése. 

Alaplapi alkatrészek telepítése, alaplap házba helyezése. 

Belső alkatrészek telepítése, kábelek csatlakoztatása. 

Perifériák csatlakoztatása, telepítése, beállítása.. 

BIOS funkciója és beállításai. 

Memóriabővítés asztali számítógépben és laptopban. 

Számítógép alkatrészek cseréje. 

Számítógép hálózatra csatlakoztatása, IP cím beállítása. 

SOHO útválasztó hálózatra csatlakoztatása. 

Laptopok felhasználó, illetve szerviz által cserélhető alkatrészei. 

Hibakeresési folyamat lépései, kézenfekvő problémák kiszűrése. 

Áramellátás zavarai, túlfeszültség levezető bekötése. 

UPS típusok, UPS üzembe helyezése. 
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7.3.3. Telepítés és konfigurálás 32 óra/32 óra 

Operációs rendszerek hardverkövetelményeinek meghatározása. 

Operációs rendszer hardver kompatibilitásának ellenőrzése. 

Particionálás. 

Kötetek formázása.  

Operációs rendszerek telepítése. 

Meghajtó programok telepítése. 

Frissítések és hibajavító csomagok telepítése. 

Operációs rendszer upgrade-je, felhasználói adatok költöztetése. 

Regisztrációs adatbázis biztonsági mentése, helyreállítása. 

Lemezkezelés. 

Alkalmazások és folyamatok kezelése, feladatkezelő használata. 

Alkalmazások telepítése, eltávolítása. 

Levelező program konfigurálása. 

Felhasználói fiókok kezelése. 

Virtuális memória beállítása. 

Illesztőprogramok frissítése, eszközkezelő használta. 

Területi és nyelvi beállítások. 

Eseménynapló ellenőrzése. 

Rendszer erőforrásainak monitorozása, szolgáltatások beállításai. 

Kezelőpult (MMC) használata. 

Biztonsági másolatok készítése, archiválási típusok. 

Személyes tűzfal beállítása. 

Antivírus alkalmazás telepítése, frissítése, vírusellenőrzés. 

Lemezklónozás. 

Virtuális gép telepítése. 

 
7.3.4. Megelőző karbantartás 12 óra/12 óra 

Megelőző karbantartás jelentősége, karbantartási terv. 

Hardver- és szoftverkarbantartás feladatai. 

Ház és a belső alkatrészek szakszerű tisztítása. 

Monitorok szakszerű tisztítása. 

Festékszint ellenőrzése, toner és festékpatron cseréje. 

Nyomtatók és szkennerek szakszerű tisztítása. 

Alkatrészek csatlakozásának ellenőrzése. 

Számítógépek működésének környezeti feltételei. 

Operációs rendszer frissítése, javítócsomagok telepítése. 

Merevlemez karbantartása, lemezellenőrzés, töredezettség-mentesítés. 

Helyreállítási pontok készítése, rendszer visszaállítása korábbi időpontra. 

Felhasználói adatok átköltöztetése, archiválása. 

Távoli asztalkapcsolat és távsegítség konfigurálása. 

Ütemezett karbantartási feladatok. 

Laptopok és hordozható eszközök szakszerű tisztítása. 

 

 
7.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Hardvertechnikai laboratórium 
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7.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói tevékenységformák 
(ajánlás) 

 

A tantárgy a számítógépes szerelés jellegéből eredendően egyéni vagy kiscsoportos 

(max. 3 fő) tevékenységekre épülhet. A tantárgy tanítása során jól alkalmazható módszer 

a szemléltetés és a magbeszélés. A hálózati készségek kialakításához egyéni vagy 

kiscsoportos formában jól használhatók a hálózati szimulációs alkalmazások. 

 
7.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

 

Sorsz

ám 

Alkalmazott oktatási 

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete Alkalmazandó 

eszközök és felszerelések  egyén

i 

csopo

rt 

osztál

y 

1. magyarázat x x     

2. megbeszélés x x     

3. szemléltetés x x     

4. szimuláció x x     

 

 
7.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák (ajánlás) 

 

Sorszá

m 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) Alkalmazandó 

eszközök és felszerelések  
eg

yéni 

cso

port-

bontás 

osz

tály-

keret 

1. Csoportos munkaformák körében 

1.1. 
Kiscsoportos szakmai 

munkavégzés irányítással 
  x     

2. Gyakorlati munkavégzés körében 

2.1. Műveletek gyakorlása x       

3. Üzemeltetési tevékenységek körében 

3.1. 
Géprendszer megfigyelése 

adott szempontok alapján 
x x     

3.2. 
Üzemelési hibák 

szimulálása és megfigyelése 
x x     

3.3. 
Adatgyűjtés géprendszer 

üzemeléséről 
x x     

 

 
7.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 
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A 

10833-16 azonosító számú 

Hálózati alapok 

megnevezésű 

szakmai követelménymodul 

tantárgyai, témakörei 
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A 10833-16 azonosító számú Hálózati alapok megnevezésű szakmai 

követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő 

kompetenciák 
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FELADATOK 

Otthoni és kisvállalati hálózatot telepít, 

valamint az internetre csatlakoztat 
  x     

Ellenőrzi és javítja a hálózati- és az internet 

csatlakozást 
  x   x 

Erőforrásokat oszt meg számítógépek 

között 
  x   x 

Otthoni és kisvállalati hálózatok biztonsági 

veszélyeit felismeri és elhárítja 
  x   x 

Internetes alkalmazásokat telepít és 

ellenőriz 
  x   x 

Alapvető IP-szolgáltatásokat grafikus 

felületen konfigurál 
  x   x 

Megérti és felhasználja a szakmai angol 

nyelvű szöveget 
  x   x 

Kábelt végződtet, tesztel   x     

Hálózati passzív elemek felszerelését 

ellenőrzi 
  x     

Hálózati dokumentációt értelmez   x     

Hálózati diagnosztikai programokat 

használ 
  x     

Vezeték nélküli hálózatot biztonságossá 

tesz 
  x     

Firmware frissítést végez, konfigurációt 

archivál 
  x     

Betartja a munka-, baleset-, tűz- és 

környezetvédelmi előírásokat 
x x     

SZAKMAI ISMERETEK 

Hálózati alapfogalmak x x     

Hálózati szerepek x x     

Hálózati architektúrák x x     

Fizikai- és logikai topológiák x x     

Hálózati eszközök, integrált szolgáltatású 

eszközök 
x x     

Protokollok, szabványosítás x x     

OSI és TCP/IP modell, adatbeágyazás x x     

Átviteli közegek x x     

Strukturált kábelezés, kábelezési 

szabványok 
x x     

LAN/WAN technológiák, szabványok x x     

Vezeték nélküli technológiák, szabványok x x     

Közeg-hozzáférési módszerek x x     
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Fizikai- és logikai címzés x x     

IP címzés, címosztályok x x     

Címzési sémák (unicast, multicast, 

broadcast) 
x x     

Nyilvános és publikus címek, NAT x x     

Internet szolgáltatások típusai x x     

Hálózati szolgáltatások x x x   

Jogosultságok x x x x 

Hálózati hibaelhárítási stratégiák, 

diagnosztikai programok 
x x     

Hálózatbiztonsági technológiák x x x   

Angol nyelvű szakmai kifejezések x x x   

Munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi 

előírások 
x x     

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

Eszközök hálózatra csatlakoztatása   x     

Integrált szolgáltatású útválasztó 

konfigurálása 
  x     

UTP kábelek végződtetése   x     

Hálózati dokumentáció értelmezése   x     

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Precizitás x x x x 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 

Logikus gondolkodás x x x x 

Áttekintő képesség x x x x 
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8. H

álózati ismeretek tantárgy 205 óra/201 óra* 
* Háromévfolyamos képzés közismereti oktatással/kétévfolyamos képzés közismereti oktatás nélkül 

 
8.1. A tantárgy tanításának célja 

A tantárgy célja, hogy a tanulók megismerjék a számítógép hálózatok alapvető 

elméleti hátterét, a működési elvét, valamint a működéshez szükséges protokollokat, 

vezérlő eljárásokat. 

 
8.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A tantárgy szorosan kapcsolódik a 11996-11 Információtechnológiai alapok 

modulhoz. 

 
8.3. Témakörök 

8.3.1. Hálózati protokollok és kommunikáció  24 óra/24 óra 

Hálózatok típusai, használatuk céljai, funkciói. 

LAN, MAN, WAN, PAN hálózatok, SOHO hálózat fogalma. 

Kommunikációs alapfogalmak. 

Üzenetek kódolása, formázása,  

Címzés fogalma, szükségessége. 

Címzési módok: unicast, multicast, broadcast. 

Protokollok és szabványok. 

Szabványosítási szervezetek. 

Hálózati rétegmodellek: OSI és TCP/IP modell. 

Adatbeágyazás. 

 
8.3.2. Átviteli közegek és fizikai továbbítási módszerek 48 óra/46 óra 

Fizikai réteg funkciói, eszközei. 

Réz alapú átviteli közegek: árnyékolatlan- és árnyékolt csavart érpáras kábelek, 

koaxiális kábelek és típusaik. 

Optikai átviteli közegek: egymódusú és többmódusú optikai szálak. 

Vezetékes közegek csatlakozói. 

Vezeték nélküli átviteli módok: rádióhullám, infravörös- és lézeres átvitel. 

Celluláris rendszerek. 

Digitális és analóg átvitel. Digitális jelek kódolása. 

Párhuzamos és soros adatátvitel. 

Szinkron- és aszinkron kommunikáció. 

Multiplexelés fogalma és típusai.  

 
8.3.3. Helyi hálózatok és második rétegbeli technológiák 44 óra/42 óra 

Adatkapcsolati réteg funkciói, eszközei. 

Fizikai címzés, MAC címek  

Keretezés, keretformátum, keretellenőrző összeg (FCS) funkciója. 

Szimplex, félduplex és duplex adatátvitel. 

Közeghozzáférés, közeghozzáférési módszerek, ütközés fogalma. 

IEEE 802.3 szabvány és az Ethernet, CSMA/CD közeghozzáférés. 

Ethernet keretformátuma. 

Kapcsolók működési elve kerettovábbítási módszerek. 

PPP protokoll és tulajdonságai, PPPoE. 
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8.3.4. Hálózati réteg 42 óra/42 óra 

Hálózati réteg fogalma, eszközei. 

Logikai címzés. 

IPv4 címzés, IPv4 címek felépítése, címosztályok, alhálózati maszk fogalma. 

Egyedi-, csoportos- és szórásos IPv4 címzés. 

Privát IP-címek, hálózati címfordítás szükségessége. 

Forgalomirányítás, alapértelmezett átjáró feladata. 

IPv4 címtartományok alhálózatokra bontása. 

IPv6 címzés szükségessége, IPv6 címek típusai. 

Állapotmentes címkonfiguráció (SLAAC), EUI-64 módszer. 

ICMP protokoll. 

 
8.3.5. Magasabb szintű rétegek 19 óra/19 óra 

Szállítási réteg feladatai. 

Szegmentálás fogalma. 

Megbízható és best-effort továbbítási módok. 

TCP és UDP protokollok és tulajdonságaik. 

TCP és UDP szegmensek összehasonlítása. 

Alkalmazáscímzés, portszámok fogalma és funkciója. 

Jól ismert portszámok. 

Tűzfalak feladatai, típusai. 

Viszony- és megjelenítési rétegek feladatai. 

Alkalmazási réteg feladata, alkalmazási rétegbeli protokollok. 

Tartománynevek és a DNS szolgáltatás. 

Levelezési protokollok: SMTP, POP, IMAP. 

HTTP és HTTPS, az URL fogalma. 

Távoli felügyeleti protokollok: SSH, Telnet és RDP. 

FTP (File Transfer Protocol). 

 
8.3.6. Vezeték nélküli hálózatok 28 óra/28 óra 

Vezeték nélküli adatátviteli módszerek. 

Vezeték nélküli hálózatok jellemzői. 

Vezeték nélküli hálózatok eszközei (hálózati kártyák, hozzáférési pontok, hidak, 

antennák). 

802.11 szabványok és a CSMA/CA közeghozzáférés. 

SSID fogalma, SSID szórás. 

Egyenrangú (ad-hoc) és infrastrukturális hálózatok. 

802.11 csatornák, csatornaválasztás. 

Vezeték nélküli hálózatok biztonsági kérdései. 

Vezeték nélküli hozzáférés korlátozásának módszerei. 

Hitelesítési és titkosítási módszerek. 

 
8.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Számítógép terem 

 
8.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 
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A tantárgy tanítása során a frontális osztálymunkán kívül számos más módszer is 

alkalmazható. Kisebb témákat ki lehet adni egyéni- vagy csoportos felkészülésre, amelyet 

a tanulók később kiselőadás formájában akár egyénileg, akár kisebb csoportban 

előadhatnak. Az adatbeágyazás, valamint a hálózati folyamatok szemléltetésére jól 

használhatók a protokoll analizátor programok és a hálózati szimulációs programok. 

 
8.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

 

Sorsz

ám 

Alkalmazott oktatási 

módszer neve 

A tanulói tevékenység 
szervezeti kerete Alkalmazandó 

eszközök és felszerelések  egyén

i 

csopo

rt 

osztál

y 

1. magyarázat   x x   

2. kiselőadás x x     

3. megbeszélés x x     

4. szemléltetés   x x   

5. szimuláció   x     

6. házi feladat x       

 

 
8.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák (ajánlás) 

 

Sorszá
m 

Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 
(differenciálási módok) Alkalmazandó 

eszközök és felszerelések  
eg

yéni 

cso

port-

bontás 

osz

tály-

keret 

1. Információ feldolgozó tevékenységek 

1.1. 
Olvasott szöveg önálló 

feldolgozása 
x       

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal 

vezetett feldolgozása 
x       

2. Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok 

2.1. Tesztfeladat megoldása x       

2.2. 
Szöveges előadás egyéni 

felkészüléssel 
x       

2.3. 
Tapasztalatok helyszíni 

ismertetése szóban 
x x     

3. Csoportos munkaformák körében 

3.1. 
Kiscsoportos szakmai 

munkavégzés irányítással 
  x     

4. Gyakorlati munkavégzés körében 

4.1 Műveletek gyakorlása x x     

5. Üzemeltetési tevékenységek körében 

5.1. 
Géprendszer megfigyelése 

adott szempontok alapján 
x x     

5.2. 
Üzemelési hibák 

szimulálása és megfigyelése 
x x     

 

 
8.6. A tantárgy értékelésének módja 
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A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

 
9. H

álózati ismeretek gyakorlat tantárgy 237 óra/232 óra* 
* Háromévfolyamos képzés közismereti oktatással/kétévfolyamos képzés közismereti oktatás nélkül 

 
9.1. A tantárgy tanításának célja 

A tantárgy célja, hogy a tanuló legyenek képesek SOHO szintű hálózatok telepítési 

feladatait elvégezni, egy internet kapcsolatot a számítógépek között megosztani. 

Tudjanak a hálózatra vezeték nélküli eszközöket csatlakoztatni, a hozzáférési pontot 

beállítani. A tanuló szerezzen jártasságot a hálózat gyakorlati kialakításában. Tudjon a 

hálózaton erőforrásokat megosztani, és ezzel párhuzamosan a biztonsági beállításokat 

elvégezni. 

Legyenek képesek a tanulók biztonságos labor- és eszközhasználatra, az 

elektrosztatikus védelmi eszközök megfelelő használatára. 

 
9.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A tantárgy szorosan kapcsolódik a 11996-16 Információtechnológiai alapok 

modulhoz. 

 
9.3. Témakörök 

9.3.1. Kábelek és csatlakozók szerelése 54 óra/54 óra 

Csavart érpáras kábelezés passzív eszközei. 

Csavart érpáras kábelezés szerszámai és azok szakszerű használata. 

Kábelezési szabványok, TIA/EIA 568A és 568B színsorrendek. 

Strukturált kábelezés. 

Egyenes- és keresztkötésű UTP patch kábel készítése. 

RJ-45 fali aljzatok és patch panelek szerelése. 

Kábelteszterek típusai, használatuk. 

Kábelek kimérése, mérési jegyzőkönyv készítése. 

Kábelek jelölése, kábelmenedzsment. 

 
9.3.2. SOHO hálózat kiépítése  90 óra/88 óra 

Ethernet hálózati kártya telepítése. 

Hálózati kártya konfigurációja: IP-cím, alhálózati maszk, DNS szerver beállítása. 

Hálózati kártya IPv6 konfigurációja. 

Két számítógép közvetlen csatlakoztatása keresztkötésű kábel segítségével. 

Számítógépek csatlakoztatása kapcsoló segítségével. 

Hálózati kapcsolatok ellenőrzése. 

SOHO multifunkciós forgalomirányító interfészei, a benne integrált eszközök. 

SOHO multifunkciós forgalomirányító csatlakoztatása, az internet kapcsolat 

konfigurálása (PPPoE, DHCP, statikus IP-cím). 

SOHO forgalomirányító LAN és WAN interfészének konfigurációja, 

alapértelmezett IP-cím megváltoztatása. 

LAN eszközök internet felőli elérhetőségének biztosítása (SSH, RDP, HTTP, 

stb.), port továbbítás konfigurálása. 

SOHO forgalomirányító biztonsági beállításai: tűzfal beállítások, hozzáférés 

korlátozás, adminisztrációs bejelentkezés. 

Forgalomirányító konfigurációjának mentése, firmware frissítése. 
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Forgalomirányító gyári alapértelmezett beállításainak visszaállítása. 

 
9.3.3. Vezeték nélküli kapcsolatok kialakítása 57 óra/54 óra 

Vezeték nélküli hálózati kártya telepítése, konfigurációja. 

Számítógépek csatlakoztatása vezeték nélküli ad-hoc hálózat segítségével. 

Hozzáférési pont konfigurációja: SSID beállítás, SSID szórás tiltása, hálózatmód 

kiválasztása, csatorna meghatározása. 

Vezeték nélküli hálózat biztonsági beállításai. 

Vezeték nélküli hozzáférés korlátozása. 

Bluetooth kapcsolatok kialakítása, adatok és beállítások szinkronizációja. 

 
9.3.4. Erőforrások hálózati megosztása 36 óra/36 óra 

Hálózati nyomtató hálózatra csatlakoztatása, IP-cím konfigurációja. 

Hálózati nyomtató meghajtó programjának telepítése, hálózati nyomtatás 

beállítása. 

Egyenrangú (peer-to-peer) hálózat kiépítése, fájlok és mappák megosztása a 

hálózaton, jogosultságok beállítása. 

Munkaállomások tartományba léptetése. 

 

 
9.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Hálózati szaktanterem 

 
9.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

 

A tantárgy a tevékenység jellegéből eredendően egyéni vagy kiscsoportos (max. 3 fő) 

feladatokra épülhet. A tantárgy tanítása során jól alkalmazható módszer a szemléltetés és 

a megbeszélés. A hálózati készségek kialakításához egyéni vagy kiscsoportos formában 

jól használhatók a hálózati szimulációs alkalmazások. Csoportos feladatok alkalmazása 

javítja a tanulók kommunikációs és együttműködési készségét. A tantárgy lehetővé teszi 

projekt jellegű feladatok elvégzését is. 

 
9.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

 

Sorsz

ám 

Alkalmazott oktatási 

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete Alkalmazandó 

eszközök és felszerelések  egyén

i 

csopo

rt 

osztál

y 

1. magyarázat x x     

2. megbeszélés x x     

3. szemléltetés x x     

4. szimuláció x x     

5. projekt x x     

 

 
9.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák (ajánlás) 

 

Sorszá

m 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 

Alkalmazandó 

eszközök és felszerelések  
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eg

yéni 

cso

port-

bontás 

osz

tály-

keret 

1. Információ feldolgozó tevékenységek 

1.1. 
Információk önálló 

rendszerezése 
x       

2. Komplex információk körében 

2.1. 
Elemzés készítése 

tapasztalatokról 
x x     

2.2. 
Jegyzetkészítés eseményről 

kérdéssor alapján 
x x     

3. Csoportos munkaformák körében 

3.1. 
Kiscsoportos szakmai 

munkavégzés irányítással 
  x     

4. Gyakorlati munkavégzés körében 

4.1. Műveletek gyakorlása x x     

 

 
9.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

 
10. O

perációs rendszerek tantárgy 108 óra/108 óra* 
* Háromévfolyamos képzés közismereti oktatással/kétévfolyamos képzés közismereti oktatás nélkül 

 
10.1. A tantárgy tanításának célja 

A témakör az informatikai ágazaton belül közös 11996-16 Információtechnológiai 

alapok modulban részben már megjelent. A tantárgy célja a korábban tanultak 

kiegészítése, elmélyítése, nem utolsó sorban pedig kiterjesztése különböző operációs 

rendszerekre. Ismerjék meg az operációs rendszerek működésének alapjait, az asztali 

operációs rendszerek felügyeletének feladatait, azok elvégzésének eszközeit. Cél, hogy a 

tanulók operációs rendszertől függetlenül, azok összehasonlításában értsék a tanultakat. 

 
10.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A tantárgy szorosan kapcsolódik a 11996-16 Információtechnológiai alapok 

modulhoz. 

 
10.3. Témakörök 

10.3.1. Operációs rendszerek telepítése 6 óra/6 óra 

Operációs rendszerek telepítésének az előkészítése. 

Telepítési módok. 

Operációs rendszerek telepítésének a folyamata. 

Teendők az első telepítés után. 

Illesztőprogramok telepítése. 

Aktiválás. 

Hardvereszközök telepítése. 

Automatikus eszköztelepítés, a Plug and Play mechanizmus. 

Rendszer és felhasználói adatok elkülönítése, adatpartíció létrehozása. 

Több operációs rendszer együttes használata, multi-boot rendszerek, a 

rendszerindítás beállításai. 
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Operációs rendszerek frissítése. 

 
10.3.2. Programok futtatása és telepítése 12 óra/12 óra 

Programok és alkalmazások. 

Programok által használt rendszer-erőforrások: memória és processzoridő. 

Programok erőforrás használata és annak ütemezése. 

A programfuttatás szintjei: kernel- és felhasználói üzemmód. 

Folyamatok (processzek) és szálak, lapozás. 

Processzek kezelés a különböző operációs rendszerek alatt. 

Régebbi programok futtatása, kompatibilitási mód. 

Programok futtatása virtualizáció használatával. 

Programok automatikus futtatása. 

Alkalmazások telepítése és eltávolítása. 

 
10.3.3. Rendszerfelügyeleti alapok 18 óra/18 óra 

Rendszerfelügyeleti tevékenységek. 

Különböző operációs rendszerek rendszerfelügyeleti eszközei. 

Felügyeleti konzolok. 

Programok ütemezett futtatása. 

Eseménynaplók. 

Parancssori rendszerfelügyelet. 

Távoli felügyelet eszközei, a terminál szerver. 

 
10.3.4. Lemezkezelés és fájlrendszerek 24 óra/24 óra 

Fájl fogalma, fájlnevek, fájlok jellemzői. 

Fájlrendszerek és tulajdonságaik. 

Különböző operációs rendszerek által használt fájlrendszerek. 

Fájl allokációs egységek és a töredezettség. 

Partíciók, partíciókkal végezhető műveletek. 

Redundáns adattárolás: RAID. 

RAID-kötetek típusai, csíkozás és tükrözés fogalma. 

 
10.3.5. Felhasználói fiókok és felügyeletük 24 óra/24 óra 

Felhasználói szintek és csoportok a különböző operációs rendszerekben. 

Felhasználók és felhasználói csoportok létrehozása, törlése és módosítása. 

Felhasználók csoporthoz rendelése. 

Felhasználói fájlok elhelyezése különböző operációs rendszerek esetében. 

Előre beépített felhasználók és csoportok. 

Helyi biztonsági házirend. 

Címtárszolgáltatások. 

 
10.3.6. Operációs rendszerek biztonsága 24 óra/24 óra 

Hibajavító csomagok, frissítési beállítások, azok előnyei és hátrányai. 

Védekezés a külső támadások ellen: tűzfalak. 

Személyi tűzfalak és szolgáltatásaik: csomagszűrés, alkalmazásszűrés, 

forrásszűrés, behatolás megelőzés. 

Biztonsági másolatok készítése, azok helyreállítása. 

Kötetek titkosítása, kötettitkosítási módok. 

TPM modul és a kötettitkosítás. 
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10.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Számítógép terem 

 
10.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

A tantárgy igényli a változatos tanári módszerek alkalmazását. Kisebb témákat ki 

lehet adni egyéni- vagy csoportos felkészülésre, amelyet a tanulók később kiselőadás 

formájában akár egyénileg, akár kisebb csoportban előadhatnak. A tantárgy tanítása 

során kiemelt szerepe van az áttekintő összefoglalásnak 

 
10.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

 

Sorsz

ám 

Alkalmazott oktatási 

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete Alkalmazandó 

eszközök és felszerelések  egyén

i 

csopo

rt 

osztál

y 

1. magyarázat   x x   

2. szemléltetés   x x   

3. projekt   x     

4. házi feladat x       

 

 
10.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák (ajánlás) 

 

Sorszá

m 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 
(differenciálási módok) Alkalmazandó 

eszközök és felszerelések  
eg

yéni 

cso

port-

bontás 

osz

tály-

keret 

1. Információ feldolgozó tevékenységek 

1.1. 
Olvasott szöveg önálló 

feldolgozása 
x       

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal 

vezetett feldolgozása 
x       

2. Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok 

2.1. Tesztfeladat megoldása x       

2.2. 
Szöveges előadás egyéni 

felkészüléssel 
x       

3. Csoportos munkaformák körében 

3.1. 
Kiscsoportos szakmai 

munkavégzés irányítással 
  x     

 

 
10.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 
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11. O
perációs rendszerek gyakorlat tantárgy 255 óra/263 óra* 

* Háromévfolyamos képzés közismereti oktatással/kétévfolyamos képzés közismereti oktatás nélkül 

 
11.1. A tantárgy tanításának célja 

A tantárgy célja, hogy a tanulók elsajátítsák az asztali operációs rendszerek 

konfigurációjának és rendszerfelügyeletének gyakorlati alapjait. Windows alapú 

rendszerek esetében kiegészíti és elmélyíti a 11996-16 Információtechnológiai alapok 

modulban tanultakat, kibővítve mindezt a Linux és a Mac OS X operációs rendszerekhez 

kapcsolódó ismeretekkel. A Linux és a Mac OS X operációs rendszerek esetében cél még 

azok használatának felhasználói szintű elsajátítása is. 

 
11.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A tantárgy szorosan kapcsolódik a 11996-11 Információtechnológiai alapok 

modulhoz. 

 
11.3. Témakörök 

11.3.1. Windows operációs rendszerek  63 óra/63 óra 
Windows operációs rendszerek telepítése, frissítése. 

Hardvereszközök illesztőprogramjának telepítése. 

Programok ütemezet futtatása. 

Rendszer erőforrás használatának vizsgálata. 

Eseménynaplók megtekintése. 

Partíciók kezelése. 

Felhasználók és csoportok létrehozása, törlése, módosítása. 

Felhasználók csoporthoz rendelése. 

NTFS jogosultságok beállítása. 

Helyi biztonsági házirend konfigurációja. 

Felhasználói adatok biztonsági mentése, helyreállítása, költöztetése. 

Windows tűzfal konfigurálása. 

Kötetek titkosítása. 

Távoli felügyelet beállítása. 

 
11.3.2. Macintosh OS X operációs rendszer 24 óra/24 óra 

Grafikus felület használata. 

Macintosh OS X operációs rendszer telepítése, frissítése. 

Alkalmazások telepítése. 

SpotLight keresőtechnika, fájlok keresése. 

Operációs rendszer beállítási lehetőségei. 

Felhasználói jogosultságok. 

Fájlnevek és kiterjesztések. 

Együttműködés Mac és PC között. 

Fájlcsere Mac és PC között. 

Apache- és FTP-szerver integráció. 

Fájlcsere Mac és PC között. 

Programhibák elhárítása. 

 
11.3.3. Linux operációs rendszer 144 óra/152 óra 

Linux operációs rendszer telepítése, frissítése. 

Ablakkezelők és grafikus környezetek használata. 

Linux grafikus felületek kezelése. 
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Virtuális terminálok elérése. 

Linux parancsok általános szintaxisa. 

I/O átirányítás. 

Segítség a parancssor használatához: man és info parancsok, --help opció. 

Fájl- és könyvtárkezelő utasítások. 

Fájlok archiválása és tömörítése. 

Linux rendszerfelügyeleti eszközök használata. 

Felhasználók létrehozása, törlése, módosítása. Jelszó beállítás. 

Csoportok létrehozása, törlése, módosítása. Jelszó beállítás. Felhasználók 

csoporthoz rendelése. 

Fájljogosultságok beállítása. 

Fájlmegosztás Linux és Windows között. 

Hálózati interfészek beállítása. 

Csomagok telepítése, frissítése, eltávolítása. 

 
11.3.4. Android és iOS rendszerek 24 óra/24 óra 

Android és iOS felületek kezelése. 

Android alkalmazások telepítése, frissítése és eltávolítása. 

iOS alkalmazások telepítése, frissítése és eltávolítása. 

Érintőképernyő beállításai Android és iOS rendszerekben. 

Vezeték nélküli kapcsolatok konfigurálása. 

Felhőszolgáltatások használata, adatok és beállítások biztonsági mentése. 

Bluetooth eszközök párosítása. 

Felhasználói adatok költöztetése másik mobil eszközre. 

Adatok és beállítások szinkronizálása. 

Levelezés beállítása Android és iOS rendszerekben. 

Android és iOS rendszerek biztonsági beállításai. 

Vírusvédelem Android és iOS rendszereken. 

Alapértelmezett gyári értékek visszaállítása Android és iOS rendszerekben. 

Android operációs rendszer telepítése mobil eszközre. 

 

 
11.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Virtuális gépek futtatására is alkalmas számítógép terem. 

 
11.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

A tantárgy a tevékenység jellegéből eredendően egyéni vagy kiscsoportos (max. 3 fő) 

feladatokra épülhet. A tantárgy tanítása során jól alkalmazható módszer a szemléltetés és 

a megbeszélés. Csoportos feladatok alkalmazása javítja a tanulók kommunikációs és 

együttműködési készségét. 

 
11.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 
 

Sorsz

ám 

Alkalmazott oktatási 

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete Alkalmazandó 

eszközök és felszerelések  egyén

i 

csopo

rt 

osztál

y 

1. magyarázat x x x   
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2. szemléltetés   x x   

 

 
11.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák (ajánlás) 

 

Sorszá

m 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) Alkalmazandó 

eszközök és felszerelések  
eg

yéni 

cso

port-

bontás 

osz

tály-

keret 

1. Információ feldolgozó tevékenységek 

1.1. 
Információk önálló 

rendszerezése 
x       

2. Komplex információk körében 

2.1. 
Elemzés készítése 

tapasztalatokról 
x x     

2.2. 
Jegyzetkészítés eseményről 

kérdéssor alapján 
x x     

3. Csoportos munkaformák körében 

3.1. 
Kiscsoportos szakmai 

munkavégzés irányítással 
  x     

4. Gyakorlati munkavégzés körében 

4.1. Műveletek gyakorlása x x     

 

 
11.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 
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A 

10834-16 azonosító számú 

Számítógépes hibaelhárítás 

megnevezésű 

szakmai követelménymodul 

tantárgyai, témakörei 
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A 10834-16 azonosító számú Számítógépes hibaelhárítás megnevezésű szakmai 

követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő 

kompetenciák 

 

  

S
zá

m
ít

ó
g
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n
d
s

ze
r 

h
ib
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n
ak

 

el
h
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a 
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ó
g
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n
d
s
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r 

h
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ái
n
ak

 

el
h
ár

ít
ás

a 
g
y
ak

o
rl

at
 

FELADATOK 

A számítógépet szakszerűen karbantartja   x 

Végfelhasználói hibajelzést értelmez   x 

Hibafeltárási eljárásokat alkalmaz   x 

Asztali- és mobil számítógépeket 

(notebook, tablet) szakszerűen bont és szerel 

össze 

  x 

BIOS hibajelzéseket értelmez   x 

Alaplap feliratozás rövidítéseit felismeri   x 

Hibafeltáró programot futtat és jelzéseit 

értelmez 
  x 

PC diagnosztikai kártyát használ   x 

Termikus túlterhelést felismeri   x 

UPS túlterhelését és hibáját felismeri   x 

Védőföldelés hiányát vagy meglétét kiméri   x 

Mérőeszközöket használ, 
működőképességüket ellenőrzi 

  x 

Bootolható optikai lemezt, Pen Drive-ot 

készít 
  x 

Nyomató kellékanyag hibát felismeri és 

szakszerűen cseréli 
  x 

Nyomtatók hibás működési állapotait 

felismeri, hibajelzéseit értelmezi 
  x 

Multifunkciós nyomtató fax üzemmódját 

teszteli, programozza 
  x 

Szoftveres és hardveres hibát elkülönít   x 

Vírusfertőzést feltárja és elhárítja   x 

Javítást követően a szükséges teszteket 

elvégzi 
  x 

Elvégzett tevékenységet dokumentálja x x 

Távfelügyeletet lát el   x 

Angol nyelvű szakmai szöveget értelmez x x 

Betartja a munka-, baleset-, tűz- és 

környezetvédelmi előírásokat 
  x 

SZAKMAI ISMERETEK 

Hibafeltárási eljárások x x 

PC diagnosztikai kártya szolgáltatásai x x 

Védőföldelés jelentősége x x 

Vírusirtás módszerei és eszközei x x 

Karbantartási feladatok a PC-ken, 

nyomtatókon és egyéb perifériákon 
x x 
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Eszközök termikus túlterhelése, a 

megfelelő ventilláció jelentősége 
x x 

UPS kapacitás meghatározása x x 

Mérőeszközök típusai, használhatóságuk 

korlátai 
x x 

A nyomtatók fő működési egységei x x 

PC diagnosztikai programok x x 

Nyomtatók funkcionális egységei, 

kellékanyagai 
x x 

Hardveres és szoftveres karbantartás 

jelentősége 
x x 

BIOS hibakeresésben használható jelzései x x 

Operációs rendszerek hibakeresési 

szolgáltatásai 
x x 

Feliratok, rövidítések, piktogramok tudása 

PC-n, nyomtatón 
x x 

Távfelügyeleti programok x x 

Angol nyelvű szakmai kifejezések x x 

Munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi 

előírások 
x x 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

Diagnosztikai módszerek alkalmazása   x 

ESD védelmi eszközök szakszerű 

használata 
  x 

Hibajavítási dokumentáció készítése   x 

Nyomtatók kellékanyag cseréje, papír 

elakadás megszűntetése 
  x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Pontosság x x 

Alaposság x x 

Elemző készség x x 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 

Logikus gondolkodás x x 

Áttekintő képesség x x 
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12. S

zámítógéprendszer hibáinak elhárítása tantárgy 374 óra/377 óra* 
* Háromévfolyamos képzés közismereti oktatással/kétévfolyamos képzés közismereti oktatás nélkül 

 
12.1. A tantárgy tanításának célja 

A tantárgy célja, hogy a tanulók megismerjék a számítógépek, perifériáik és a 

hálózatok hibakeresésének, és hibaelhárításának alapvető elméleti hátterét. Legyenek 

tisztában a lehetséges számítógép- és periféria meghibásodásokkal. Ismerjék a 

hibakeresés módszereit és eszközeit. Tudják megfelelően értelmezni a felhasználói 

hibabejelentéseket. Ismerjék a számítógéphez és a perifériákhoz kapcsolódó karbantartási 

tevékenységeket és azok szükségességét. 

 
12.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A tantárgy szorosan kapcsolódik a 11996-16 Információtechnológiai alapok 

modulhoz. 

 
12.3. Témakörök 

12.3.1. Hibaazonosítási alapelvek és mérőeszközök 24 óra/24 óra 
Hiba jelenség szakszerű meghatározása. 

Hiba és a működési sajátosság, gyártói tűrés. 

Ügyféljelzések értelmezése, korrekciója, visszaellenőrzése, ügyfél szóhasználat 

értelmezése. 

Készülékek hibakódjai, azok értelmezése. 

Környezeti hatások figyelembe vétele. 

Készülék előélete, idegenkezűség meghatározása. 

Hiba helyének, forrásának, okának meghatározása: 
– tápfeszültségek, terhelhetőség ellenőrzése 
– szakaszolás, felezéses eljárás, 
– próba és ellenpróba 
– zárt (visszacsatolt) rendszer vizsgálata. 

Külső feltételek, jelforrás, kompatibilitás ellenőrzése. 

Mérőeszközök és tulajdonságaik, alkalmazásuk korlátai. 

Kábelteszterek használata. 

Hálózat analizátor. 

Vezeték nyomvonalkereső eszközök használata. 

Tesztelő, mérő és beállító szoftverek. 

BIOS Post kódokat megjelenítő teszt eszközök, BIOS manipuláló teszt kártyák. 

Készülék alkatrészek, mint teszteszközök (tápegység, videokártya, memória, 

HDD stb.). 

Műterhelés tápegység, illetve UPS vizsgálatához. 

Jelgenerátorok. 

 
12.3.2. Számítógépek konfigurálása 48 óra/48 óra 

Különböző számítógéppel végzett feladatok teljesítmény igényének 

meghatározása. 

Hardverelemek tulajdonságai, kiválasztási szempontjai a teljesítmény igény és a 

feladat kiszolgálása szempontjából (CPU, RAM, chipkészlet, alaplapi 

csatolófelületek, videó vezérlő, adattároló eszközök, portok száma, típusai és 

elhelyezkedésük, kártyaolvasó be- és kimenetek). 
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Dokkoló egységek hordozható készülékekhez. 

Speciális vezérlők tulajdonságai: RAID vezérlők, ipari célú vezérlőkártyák. 

Készülékházak kiválasztása: geometriai kötöttségek, hűtési kívánalmak, 

mechanikai követelmények (tartósság, hordozhatóság). 

Tápegység kiválasztása teljesítményigény és funkció szempontjából. 

Teljesítményigény meghatározása (adott feszültségen adott teljesítményigény 

biztosítása). 

Hűtési mód megválasztása (saját hulladékhő elvezetése, készülékház 

légcseréjében való közreműködés). 

Hűtési megoldások a teljesítményigény alapján: 
– konvekciós hűtés, 
– kényszer keringtetett hűtések, 
– hőátadó felület növelése. 

 
12.3.3. Perifériák méretezése, kiválasztásuk 84 óra/84 óra 

Billentyűzet kiválasztásának szempontjai (nyelvezet, ergonómia, billentyűkészlet, 

csatlakoztatási mód, kiegészítő funkciók). 

Egér és touchpad kiválasztásának szempontjai (ergonómia, csatlakoztatási mód, 

kiegészítő funkcióbillentyűk). 

Digitalizáló tábla kiválasztási szempontjai (programkörnyezet igényei, célfeladat 

igényei). 

Kamera kiválasztása (digitális/analóg, fényérzékenység, felbontási igény, 

fókuszálhatóság, pan/tilt funkció, infravörös képesség, jelfogadási felület) 

Mikrofon (irányított vagy körsugárzó, beszédátvitel vagy szélesebb sávú igény, 

beépített, hordozható vagy fejre illeszthető, csatlakoztatási mód). 

Hangszóró és fejhallgató (szükséges csatornák száma, teljesítményigény, 

hangzáshűség követelménye, csatlakoztatási mód). 

Nyomtatók esetében milyen technológia alkalmas a nyomat előállítására? 
– lapnyomtató (lézernyomató, tintasugaras nyomtató, szilárdtintás nyomtató)  
– mátrix vagy sornyomtató, 
– thermo és thermotransfer nyomtató. 

Lapnyomtató kiválasztása (fekete-fehér vagy színes, szükséges lapméret, 

nyomtatási minőség, egy-egy feladat átlagos nyomatszáma, terhelhetőség, egy lapra 

vetített nyomtatási költség, várható élettartam). 

Mátrixnyomtató és sornyomtató (másolati példányok száma, sebesség, 

nyersanyag). 

Thermo nyomtató kiválasztása (ismert karakter- és vonalkódok, sebesség, 

alkalmazott nyersanyag (papír, műanyag szalag, műanyag kártya, stb.)). 

Megjelenítő kiválasztása (környezet figyelembe vétele, fényerő, felbontás, 

napi/havi várható üzemidő, várható élettartam, színhűség/kalibrációs lehetőség, 

jelforrás csatlakoztatási módja). 

Lapolvasó kiválasztása (felbontás, sebesség, beolvasni kívánt lapok mérete, 

folyamatos- vagy szakaszos üzemű, egy vagy kétoldalas olvasás, egy feladat átlagos 

lapszáma). 

Szünetmentes áramforrások (UPS-ek) kiválasztása (ellátandó készülékek száma, 

teljesítmény igény, áthidalási idő mértéke, feszültségszint kompenzáció igénye, 

menedzselhetőség). 

Vonalkód és QR kód-olvasó kiválasztása (felismerendő kódkészlet, 

csatlakoztatási felület, vezetékes- vagy vezeték nélküli csatlakoztathatóság). 
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12.3.4. Számítógép hibák és elhárításuk 56 óra/60 óra 

Nem indul a gép hibajelenség: 
– Tápegység hibái (külső és a fogyasztói oldal zárlata). 
– Zárlat az alaplapon. 
– Zárlatos elem behatárolása. 
– Alaplapi hangjelzések értelmezése (AMI, PHOENIX, AWARD POST kódok) 

Elindul a gép, de hibásan működik: 
– BIOS reset 
– Bootolás külső referencia eszközről 
– Szoftveres hibák kiszűrése  

o Driver hibák  
o Operációs rendszer hibák 
o Operációs rendszer hibakereső eszközei 
o Vírusfertőzés okozta hibák 
o Adatábrázolási hibák (fragmentáció, telített adattároló) 

– Hardware hibák kiszűrése 
o Ellenpróbák a gyanús elemmel 
o Memória hiba és tesztelése 
o Videokártya hibái 
o Processzor hibák, hűtési problémák 
o Belső adattároló hibái (HDD, SSD, stb.) 
o Szakszerűtlen összeszerelésből adódó hibák 
o Hordozható számítógépek szétszerelésének fogásai, szerszámai 

Hordozható számítógépek külső- és belső kijelző működtetésének 

hiányosságai, ellenőrzés külső kijelzővel 

o Optikai meghajtó hibái, tesztelés referencia lemezekkel 
– Mobil eszközök: 

o szétszerelés fogásai eszközei. 
o kijelző csere 
o főpanel csere 
o memória csere 
o firmware frissítés 
o akkumulátor csere 

Hibák és javítási eljárások dokumentálása. 

Dokumentálás szerepe. 

Visszakereshetőség, számlázhatóság, ellenőrizhetőség stb. 

Szabványosított hiba és javítási kódok (IRIS kód). 

 
12.3.5. Perifériák hibái és elhárításuk 66 óra/64 óra 

Monitorok 
– Megfelelő meghajtójel generálása  
– Táplálási hibák (előlapi jelzőfények értelmezése) 
– Háttérvilágítás változása, hiánya 
– Natív felbontás ellenőrzése 
– Pixel és subpixel hibák vizsgálata, kiértékelése 
– Gyártói tűréshatárok értelmezése 
– LCD panel hibái 
– Képcső hibái (CRT)  

o konvergencia hiba 
o lemágnesezés hibája 
o szabálytalan képgeometria 



 

711 

o Tesztábra elemeinek értelmezése 

Projektorok 
– Megfelelő meghajtójel generálása 
– Izzó állapot felmérése 

Nyomtatók 
– Nem aktív a nyomtató 

o fedelek záródása (érzékelő kapcsolók) 
o tápellátás ellenőrzése 

– Kijelző aktív, de nem nyomtat. 
o Teszt üzemmód aktiválása 
o Csatolófelület kapcsolatának ellenőrzése 
o Driver telepítés ellenőrzése 
o Hálózati cím beállítás ellenőrzése 
o Tesztoldal nyomtatása és tartalmi értelmezés 
o Hibakódok értelmezése a készülékleírás és a szervizkönyv alapján 

– Minőségi hibák a nyomtatásban 
o Rendezetlen tartalom (driverhiba, vagy kommunikációs hiba) 
o Koszolt a nyomatkép 
o A hiba ciklikusságának és elhelyezkedésének vizsgálata 
o Toner és DRUM ellenőrzése (gyári vagy utángyártott) 
o Nyomtatási média ellenőrzése (papírminőség) 

– Mátrixnyomtatónál fejtávolság és fejmaszk ellenőrzése 
– Tintasugaras nyomtatónál fejtisztítás szükségessége 
– Papír elakadása ellenőrzése 
– Papírtovábbító elemek állapotának ellenőrzése 
– Akadály elhárítása a papírúton 
– Média (papírminőség, méret, szálirány, vastagság, érdesség) ellenőrzése 
– Mátrixnyomtatók setupolása 

o Kódlap választása 
o Betűstílus választása 
o Karaktersűrűség beállítása 
o Kezdő pozíció beállítása 

– Papír szakszerű be és kifűzése 

Multifunkciós készülékek hibái 

Szkennelés hibái 
– Tartalmi hiba a szkennelt képben (kosznyomok) 
– Nem küldi el a címzettnek, vagy nem tárolja le a hálózati mappában 

Faxolás hibái 
– Nem működik a telefonos kapcsolat 

o bekötés hibája (nem megfelelő portba, nem 2-eres vezetékkel van 
csatlakoztatva)  

o kompatibilitási hiba 

Szünetmentes áramforrások 
– Nem aktív a készülék 
– Biztosítók ellenőrzése 
– Akkucsatlakozások ellenőrzése 
– Akku állapot ellenőrzése 
– Aktív, de nem megfelelően szolgáltat 
– Teszt üzemmód 
– Akkumulátorok és csatlakozóinak ellenőrzése 
– Töltési kör működésének ellenőrzése 
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– Kommunikációs hiba a felügyeleti rendszer felé 

Adatbeviteli eszközök meghibásodásai. 

 
12.3.6. Hálózati rendszerek hibái és elhárításuk 48 óra/48 óra 

Hiba által érintett eszközök behatárolása (egy eszköz, több eszköz, hálózati 

szegmens). 

Kábelezési hiba kiderítése, kábelek tesztelése. 

Csatolókártya fizikai kapcsolatának és aktivitásának ellenőrzése. 

Csatolókártya driver ellenőrzése. 

IP-cím ellenőrzése, korrekciója. 

Egy hálózati szegmensre kiterjedt probléma. 

Szerver elérhetőségének vizsgálata. 

Címkiosztás működésének ellenőrzése. 

Hibás kapcsolóeszköz behatárolása. 

 
12.3.7. Karbantartási feladatok számítógépes rendszerekben 48 óra/49 óra 

Személyi számítógépek karbantartási feladatai 
– Adatkarbantartás (takarítás, rendszerezés, archiválás) 
– Vírusvédelem vizsgálata, karbantartása 
– Firmware update 
– Operációs rendszer update 
– Hűtési viszonyok ellenőrzése, portalanítás, ventillátorcsere 
– Külső tisztítás 

Lézernyomtatók karbantartási feladatai 
– Kellékanyagok cseréje (végfelhasználó által cserélendő kopó alkatrészek)  
– Elakadt, beszorult papír eltávolítása 
– Státuszlap (beállítási adatok) kinyomtatása 
– Tesztoldal nyomatképének elemzése  
– Lapfelszedő elemek ellenőrzése, cseréje 
– Portalanítás a papírúton 
– Felesleges festékpor eltávolítása 
– Fényhenger (Drum) koszmentesítése 
– Lézer optika tisztítása 
– Fuser takarítása 

Mátrixnyomtatók karbantartási feladatai 
– Festékszalag cseréje 
– Elakadt beszorult papírmaradványok eltávolítása 
– Beállítási adatok kinyomtatása 
– Teszt üzemmód aktiválása 
– Papírtovábbító elemek beállítása 
– Fej tisztítása 
– Fejszán tisztítása, szükség szerinti kenése 

Thermonyomtatók karbantartási feladatai 
– Papír és transzferszalag befűzése 
– Elakadt beszorult papírmaradványok eltávolítása 
– Tesztüzemmód aktiválása 
– Beállítási adatok nyomtatása 
– Beviteli eszközök (billentyűzet, mouse) karbantartása 
– Tisztítás és lehetséges eszközei (gazdaságosan nem javíthatók) 

UPS-ek karbantartása 
– Szakszerű portalanítás 
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– Terhelhetőség, akkukapacitás ellenőrzése 
– Akkumulátorok cseréje 
– Hálózati kapcsolóeszközök 
– Portalanítás 
– Firmware update 

Kézi számítógépek karbantartása 
– Szoftver update 
– Mikrofon, hangszóró nyílások takarítása 
– Akkumulátor csatlakozás ellenőrzése tesztje 

Forrasztástechnológiai ismeretek, kézi forrasztás szerszámai, eszközei. 

Forrasztás a gyártás során. 

 

 
12.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Elméleti tanterem 

 
12.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

A tantárgy igényli a változatos tanári módszerek alkalmazását. Kisebb témákat ki 

lehet adni egyéni- vagy csoportos felkészülésre, amelyet a tanulók később kiselőadás 

formájában akár egyénileg, akár kisebb csoportban előadhatnak. A tantárgy tanítása 

során kiemelt szerepe van az áttekintő összefoglalásnak 

 
12.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

 

Sorsz

ám 

Alkalmazott oktatási 

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete Alkalmazandó 

eszközök és felszerelések  egyén

i 

csopo

rt 

osztál

y 

1. magyarázat   x x   

2. kiselőadás x x     

3. megbeszélés   x     

4. szemléltetés   x x   

5. szimuláció x x     

6. házi feladat x       

 

 
12.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák (ajánlás) 

 

Sorszá

m 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 
szervezési kerete 

(differenciálási módok) Alkalmazandó 

eszközök és felszerelések  
eg

yéni 

cso

port-

bontás 

osz

tály-

keret 

1. Információ feldolgozó tevékenységek 

1.1. 
Olvasott szöveg önálló 

feldolgozása 
x       

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal 

vezetett feldolgozása 
x       

2. Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok 
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2.1. Tesztfeladat megoldása x       

2.2. 
Szöveges előadás egyéni 

felkészüléssel 
x       

3. Csoportos munkaformák körében 

3.1. 
Kiscsoportos szakmai 

munkavégzés irányítással 
  x     

 

 
12.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

 
13. S

zámítógéprendszer hibáinak elhárítása gyakorlat tantárgy 662 óra/696 óra* 
* Háromévfolyamos képzés közismereti oktatással/kétévfolyamos képzés közismereti oktatás nélkül 

 
13.1. A tantárgy tanításának célja 

A tanulók szerezzenek jártasságot a számítógépek, perifériáik és a hálózatok 

hibakeresésének és elhárításának gyakorlati kivitelezésében. Legyenek képesek 

megtalálni és kijavítani a számítógép hibákat, de nem cél a halmozott, egymással 

összefüggésben nem lévő hibák hibakeresése. Tudják rutinszerűen elvégezni a hardveres 

és szoftveres karbantartási feladatokat. 

 
13.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A tantárgy szorosan kapcsolódik a 11996-16 Információtechnológiai alapok 

modulhoz. 

 
13.3. Témakörök 

13.3.1. Hibaazonosítási alapelvek és mérőeszközök gyakorlat 60 óra/64 óra 

Hibajelenség szakszerű meghatározása. 

Hiba és a működési sajátosság, gyártói tűrés. 

Ügyféljelzések értelmezése, korrekciója, visszaellenőrzése, ügyfél szóhasználat 

értelmezése. 

Készülékek hibakódjai, azok értelmezése. 

Külső hatások figyelembe vétele: 
– hőhatás, 
– fényhatás, 
– mechanikai hatások, 
– mágneses tér. 

Készülék előéletének megismerése, idegenkezűség felismerése. 

Hiba helyének, forrásának, okának meghatározása: 
– tápfeszültségek, terhelhetőség ellenőrzése 
– szakaszolás, felezéses eljárás, 
– próba és ellenpróba 
– zárt (visszacsatolt) rendszer vizsgálata 

Külső feltételek, jelforrás, kompatibilitás ellenőrzése. 

Mérő- és teszteszközök használatának megismerése (multiméter, kábelteszter, 

tápegység tesztelő, BIOS Post kódokat megjelenítő teszt eszközök). 

Készülék alkatrészek, mint teszteszközök (Tápegység, videokártya, memória, 

HDD stb.). 
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Műterhelés tápegység vizsgálatához. 

Műterhelés UPS vizsgálatához. 

Mérő-, teszt- és beállító szoftverek megismerése. 

Teszt üzemmódot generáló szoftverek használata. 

Tesztábrák használata monitorhoz, nyomtatóhoz. 

 
13.3.2. Számítógépek bontása, összeépítése, rendszerszoftver telepítése 184 óra/190 óra 

Szerszámok kezelésének megismerése, használatuk begyakorlása. 

ESD eszközök szakszerű használata a munkavégzés során. 

PC szakszerű összeszerelése összekészített alkatrészekből. 

Eszközök dokumentációjának értelmezése. 

Hordozható számítógépek szét- és összeszerelése, speciális szerszámok 

használatának begyakorlása. 

Különböző operációs rendszerek szakszerű telepítése, hardverkövetelményeinek 

ellenőrzése. 

Felhasználói adatok biztonsági mentése, költöztetése. 

 
13.3.3. Számítógép hibák és elhárításuk gyakorlata 160 óra/164 óra 

„Nem indul a gép” hiba kezelése 
– Tápegység hiba meghatározása, hibás tápegység cseréje. 
– Alaplapi hibajelzések értelmezése, BIOS POST kódok elemzése különböző 

hibaállapotok imitálásakor. 
– Fogyasztói oldal zárlata (alaplap, HDD, stb.), szükség esetén a hibás alaplap cseréje. 

Bootolható DVD és Pendrive előállítása. 

Bootolás külső referencia eszközről. 

Szoftveres hibák elhárítása. 
– Driver hibák kijavítása. 
– Operációs rendszer hibakeresési eszközeinek alkalmazása, operációs rendszer 

hibajavítása. 
– Vírusfertőzés okozta hibák javítása. 
– Adatábrázolási hibák (fragmentáció, telített adattároló) 

Hardware hibák elhárítása. 
– Meghibásodott alkatrészek (CPU, memória, belső adattárolók, stb.) tesztelése, 

cseréje. 
– Hűtési problémák kiküszöbölése. 

Szakszerűtlen összeszerelésből adódó hibák kijavítása. 

Lapptopok szakszerű szét- és összeszerelése, a meghibásodott alkatrész cseréje. 

Hibák és javítási eljárások dokumentálása. 

Elvégzett javítási és karbantartási tevékenység dokumentálás munkalapokon. 

IRIS kód használata. 

 
13.3.4. Perifériák hibái és elhárításuk gyakorlata 120 óra/128 óra 

Monitorok 
– Megfelelő meghajtójel generálása. 
– Táplálási hibák elhárítása. 
– Háttérvilágítás változása, hiánya. 
– Natív felbontás ellenőrzése, beállítása. 
– Pixel és subpixel hibák vizsgálata, kiértékelése. 
– Gyártói tűréshatárok értelmezése. 
– Tesztábra elemeinek értelmezése 

Projektorok 
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– Megfelelő meghajtójel generálása. 
– Izzó állapot felmérése. 
– Foltok a képen, zavaró vonalazódás a képen. 

Nyomtatók 
– Nem aktív a nyomtató 

o fedelek záródása (érzékelő kapcsolók) 
o tápellátás ellenőrzése 

– Kijelző aktív, de nem nyomtat 
o Teszt üzemmód aktiválása. 
o Csatolófelület kapcsolatának ellenőrzése. 
o Driver telepítése, ellenőrzése. 
o Hálózati cím beállítása, ellenőrzése. 
o Tesztoldal nyomtatása, tartalmi értelmezése. 

– Minőségi hibák a nyomtatásban 
o Rendezetlen tartalom (driverhiba, vagy kommunikációs hiba) 
o Koszolt a nyomatkép 
o A hiba ciklikusságának és elhelyezkedésének vizsgálata a hibaforrás feltárása 

érdekében. 
o Toner és DRUM ellenőrzése (elhasználtság, kopás) 
o Nyomtatási média ellenőrzése (papírminőség) 
o Mátrixnyomtatónál fejtávolság és fejmaszk ellenőrzése 
o Tintasugaras nyomtatónál fejtisztítás 

– Papír elakadása 
o Papírtovábbító elemek állapotának ellenőrzése. 
o Akadály elhárítása a papírúton. 
o Média (papírminőség) ellenőrzése. 

– Mátrixnyomtatók setupolása 
o Kódlap, betűstílus, karaktersűrűség, soremelés beállítása. 
o Kezdő pozíció beállítása. 
o Papír szakszerű be- és kifűzése. 

Multifunkciós készülékek hibái 
– Szkennelés hibái 

o Tartalmi hiba a szkennelt képben (kosznyomok) 
o Nem küldi el a címzettnek, vagy nem tárolja le a hálózati mappában 

– Faxolás hibái 
o Nem működik a telefonos kapcsolat 

 bekötés hibája (nem megfelelő portba, nem 2-eres vezetékkel van 
csatlakoztatva)  

 kompatibilitási hiba 

Szünetmentes áramforrások 
– Nem aktív a készülék 

o Biztosítók ellenőrzése 
o Akkucsatlakozások ellenőrzése 
o Akku állapot ellenőrzése 

– Aktív, de nem megfelelően szolgáltat 
o Teszt üzemmód 
o Akkumulátorok és csatlakozóinak ellenőrzése 
o Töltési kör működésének ellenőrzése 
o Kommunikációs hiba a felügyeleti rendszer felé 

Adatbeviteli eszközök meghibásodásai. 
13.3.5. Hálózati rendszerek hibái és elhárításuk gyakorlata 84 óra/90 óra 
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Hiba által érintett eszközök behatárolása (egy eszköz, több eszköz, hálózati 

szegmens). 

Kábelezési hiba kiderítése, kábelek tesztelése. 

Csatolókártya fizikai kapcsolatának és aktivitásának ellenőrzése. 

Csatolókártya driver ellenőrzése, frissítése. 

IP-cím ellenőrzése, korrekciója. 

Egy hálózati szegmensre kiterjedt probléma. 
– Szerver elérhetőségének vizsgálata. 
– Címkiosztás működésének ellenőrzése. 
– Hibás kapcsolóeszköz behatárolása. 
– IP-cím ellenőrzése, korrekciója 
– Szerver eszköz elérhetőségének ellenőrzése. 
– Címkiosztás működésének ellenőrzése 
– Szerver sem érhető el 
o Hibás kapcsolóeszköz behatárolása szakaszolással, pingeléssel, mérőeszközzel. 
o Túlzott adatforgalmat generáló eszköz kiszűrése szakaszolással, leválasztással. 

 
13.3.6. Karbantartási feladatok számítógépes rendszerekben gyakorlat 54 óra/60 óra 

Személyi számítógépek karbantartási feladatai 
– Adatkarbantartás (takarítás, rendszerezés, archiválás) 
– Vírusvédelem vizsgálata, karbantartása 
– Firmware update 
– Operációs rendszer update 
– Hűtési viszonyok ellenőrzése, portalanítás, ventillátorcsere 
– Külső tisztítás 

Nyomtatók 
– Kellékanyagok cseréje (végfelhasználó által cserélendő kopó alkatrészek)  
– Elakadt, beszorult papír eltávolítása 
– Státuszlap (beállítási adatok) kinyomtatása 
– Tesztoldal nyomatképének elemzése  
– Lapfelszedő elemek ellenőrzése, cseréje 
– Portalanítás a papírúton 
– Felesleges festékpor eltávolítása 
– Fényhenger (Drum) koszmentesítése 
– Lézer optika tisztítása 
– Fuser takarítása 
– Festékszalag cseréje 
– Elakadt beszorult papírmaradványok eltávolítása 
– Beállítási adatok kinyomtatása 
– Teszt üzemmód aktiválása 
– Papírtovábbító elemek beállítása 
– Fej tisztítása 
– Fejszán tisztítása, szükség szerinti kenése 
– Papír és transzferszalag befűzése 
– Elakadt beszorult papírmaradványok eltávolítása 
– Teszt-üzemmód aktiválása 
– Beállítási adatok nyomtatása 
Beviteli eszközök (billentyűzet, mouse) karbantartása 
– Tisztítás és lehetséges eszközei 

Megjelenítők karbantartása 

Monitorok karbantartása 
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Projektorok karbantartása (portalanítás, izzócsere) 
– A lencse szakszerű tisztítása 

UPS-ek karbantartása 
– Szakszerű portalanítás 
– Terhelhetőség, akkukapacitás ellenőrzése 
– Akkumulátorok cseréje 
– Hálózati kapcsolóeszközök 
– Portalanítás 
– Firmware update 

Kézi számítógépek karbantartása 
– Szoftver update 
– Mikrofon, hangszóró nyílások takarítása 
– Akkumulátor csatlakozás ellenőrzése tesztje 

 
13.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Informatika labor, a megfelelő eszközökkel, kábelezési lehetőségekkel 

 
13.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

A tantárgy a tevékenység jellegéből eredendően egyéni vagy kiscsoportos (max. 3 fő) 

feladatokra épülhet. A tantárgy tanítása során jól alkalmazható módszer a szemléltetés és 

a megbeszélés. Csoportos feladatok alkalmazása javítja a tanulók kommunikációs és 

együttműködési készségét. 

 
13.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

 

Sorsz

ám 

Alkalmazott oktatási 

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete Alkalmazandó 

eszközök és felszerelések  egyén

i 

csopo

rt 

osztál

y 

1. magyarázat   x x   

2. megbeszélés x x     

3. szemléltetés   x x   

4. szimuláció x x     

 

 
13.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák (ajánlás) 

 

Sorszá

m 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 
szervezési kerete 

(differenciálási módok) Alkalmazandó 

eszközök és felszerelések  
eg

yéni 

cso

port-

bontás 

osz

tály-

keret 

1. Információ feldolgozó tevékenységek 

1.1. 
Információk önálló 

rendszerezése 
x       

2. Komplex információk körében 

2.1. 
Elemzés készítése 

tapasztalatokról 
x x     
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2.2. 
Jegyzetkészítés eseményről 

kérdéssor alapján 
x x     

3. Csoportos munkaformák körében 

3.1. 
Kiscsoportos szakmai 

munkavégzés irányítással 
  x     

4. Gyakorlati munkavégzés körében 

4.1. Műveletek gyakorlása x x     

 

 
13.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 
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4.  

Informatika tantárgy  

 242 óra 

 

4.1. A tantárgy tanításának célja 

 

A tanulók további ismereteket szerezzenek az irodai programcsomagokról, azok 

célszerű használatáról. Megismerkedjenek a web- és képszerkesztés alapjaival, kezelni 

tudjanak egy webszerkesztő, illetve képszerkesztő szoftvert. Alapismereteket szerezzenek 

a hang- és videószerkesztés témakörében, és megismerkedjenek egy hang-, illetve videó 

szerkesztésére alkalmas szoftverrel. 

 

4.2. Témakörök  

 

4.2.1. Irodai programok használata 

90 óra 

Szövegszerkesztési ismeretek (karakter- és bekezdésformázás; felsorolások; 

képek, táblázatok beillesztése dokumentumba; nyomtatási beállítások) 

Táblázatkezelés (adatok bevitele és formázása, egyszerű képletek, 

leggyakrabban használt függvények, diagramok készítése) 

Prezentációkészítés (szövegformázás, diavetítési beállítások, időzítések, 

multimédia elemek beillesztése a prezentációba) 

Adatbázis-kezelés (adatbázisok, táblák létrehozása, adatok bevitele, egyszerű 

lekérdezések készítése, egyszerű űrlapok) 

 

4.2.2. Webszerkesztés 

36 óra 

Webszerkesztési alapismeretek, színek használata 

Szövegformázási lehetőségek 

Hivatkozások 

Táblázatok használata 

Képek beillesztése 

Űrlapok 

 

4.2.3. Képszerkesztés 

36 óra 

Színelmélet 

Képformátumok 

Rétegek kezelése 

Kijelölések 

Transzformációk, képátalakítások 

Rajzoló, festő eszközök 

Szűrők és hatások 

Nyomtatási beállítások 

 

4.2.4. Hang- és videó szerkesztés 

80 óra 

Hangformátumok 
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Hanganyag importálása 

Hangsávok 

Hangeffektek 

Hangok összeillesztése, keverése, szerkesztése 

Videóformátumok 

Videó importálása 

Feliratok 

Állóképek beillesztése 

Videó vágása, szerkesztése 

 

 

15.3. A képzés javasolt helyszíne 

Számítástechnika terem 

 

15.4. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 
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III.REMÉNYHÍR 

INTÉZMÉNY 

EPRESKERTI ÓVODÁJA 
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I. Bevezető 
2012. szeptember 1-én a Magyar Pünkösdi Egyház Országos Cigánymissziója megalapította a 

Reményhír Intézményfenntartó Központot, melyben óvodánk, mint intézményegység 

gondoskodik az óvodáskorú gyermekek neveléséről. A közös igazgatású intézmény előnyeit 

kihasználva végezzük nevelő munkánkat. Pedagógiai alapelvünk, hogy minden gyermeket 

egyenlő esélyek, jogvédelem és egyéni bánásmód illet meg.  

Pedagógiai programunk készítésénél figyelembe vett jogszabályi háttér: 

 

 1991. évi LXIV. Törvény a gyermekek jogairól 

 1993. évi LXXIX. Törvény a közoktatásról 

 1997. évi XXXI. Törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 

 32/1997. (XI.5.) MKM rendelet a Nemzeti, etnikai kisebbség óvodai nevelésének 

irányelve, és a Nemzeti, etnikai kisebbség iskolai oktatásának irányelve kiadásáról 

 2003. évi CXXV. Törvény az „Egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség 

előmozdításáról” 

 2011. évi CXC. Törvény a nemzeti köznevelésről 

 229/2012. (VII.28.) Kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény 

végrehajtásáról 

 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és 

névhasználatáról 

 32/2012. (X.8.) EMMI rendelet a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének 

irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról 

 363/2012. (XII.17.) Kormányrendelet az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról 

 17/2013. (III.1.) EMMI rendelet a nemzetiség óvodai nevelésének irányelve és iskolai 

oktatásának irányelve kiadásáról 

 

 

II. Helyzetelemzés 

II.1.  Intézményegységünk sajátosságai 

Óvodánk a város peremkerületén működik, ahol egyre növekszik a hátrányos 

helyzetű és cigány gyermekek száma. Ezzel egyenes arányban emelkednek a 

szociokulturális hátrány megjelenési formái: az egészségtelen életmód, hiányos 

táplálkozás, rossz anyagi körülmények, nagyarányú munkanélküliség, a szülők 

alacsony iskolázottsága, a gyermekek motivációs, nyelvi, szociális hátrányai. A 

gyermekekért érzett felelősség odaadó munkát kíván a pedagógustól. Törekszünk 

az egyéni bánásmód különböző formáit alkalmazni, hogy az egyre növekvő 

számú, felzárkóztatást igénylő gyermekek számára esélyegyenlőséget teremtsünk. 

Célunk megvalósítása érdekében nagy hangsúlyt fektetünk a szülőkkel való 

kapcsolattartásra, együttműködésre. Kiemelt feladatunknak tekintjük a hátrányos 

helyzetű gyermekek esélyeinek javítását.  

A gyermekek óvodai életük során komplex fejlesztést igényelnek, hogy testi-lelki 

és szociális téren is harmonikusan fejlődjenek és képesek legyenek egyenlő 
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eséllyel indulni az iskolai éveknek. Ehhez elengedhetetlen a rendszeres óvodába 

járás. A törvény adta lehetőséget kihasználva, igyekszünk minél fiatalabb korban 

férőhelyet biztosítani a hátrányos helyzetű gyermekek számára. A szeretetteljes 

„óvó-védő” légkör biztonságérzetet nyújt a gyermekeknek és a szülőknek 

egyaránt.  

A különleges bánásmódot igénylő (SNI, BTMN) gyermekek speciális fejlesztését 

intézményrendszerünkön belül külső szakember bevonásával biztosítjuk. Az 

együtt nevelés integráció formájában valósul meg.  Fejlesztőpedagógus, 

gyógypedagógus, logopédus és mozgásfejlesztő pedagógus összehangolt munkája 

biztosítja a gyermekek sokoldalú fejlődését.  

Intézményünkben lehetőséget biztosítunk arra, hogy a gyermekek hittan 

foglalkozás keretében, önként vállalt játékos formában megismerjék a bibliai 

értékrendet 

Hivatásunk végső célja boldog, harmonikusan fejlődő, kiegyensúlyozott 

gyermekek nevelése  

II.2. Gyermekkép 

A gyermek fejlődő személyiségét genetikai adottságok, az érés sajátos 

törvényszerűségei, a környezeti hatások spontán és tervszerű együttesei 

határozzák meg, tehát szellemi, erkölcsi és biológiai értelemben is egyedi 

személyiség. Egyénenként és életszakaszonként változó testi és lelki szükségletei 

vannak. A gyermekek értelmi, érzelmi, szociális és erkölcsi állapotát felmérjük, a 

mérés eredményeit a nevelési, egyéni fejlesztési tervbe beépítjük. 

Az óvodás gyermek személyiségfejlődésében kiemelt szerepe van az őt körülvevő 

személyi és tárgyi környezetnek, így az óvodának is.  Minden gyermek számára 

biztosítjuk a magas színvonalú fejlesztést annak érdekében, hogy esetleges 

hátrányai csökkenjenek.  

A szeretetteljes, biztonságot nyújtó légkörben, önmagát ismerő és elfogadó, a 

világra nyitott, derűs, harmonikus gyermekeket kívánunk nevelni. A másságot 

előítélet helyett értékként kezeljük, megkeresve benne mindazt, amitől több és 

jobb az egyén. Óvodai életük végére felvállalják kultúrájukat, másságukat. 

Személyiségük nyitott, képességeiknek megfelelően teljesítenek az iskolai 

életben.  

 

II.3. Óvodakép 

Óvodánk 5 csoportos, szép, nagyméretű, ligetes játszóudvarú, ahová 96 

kisgyermek felvételét tudjuk biztosítani. Ellátásukat, nevelésüket, gondozásukat 

17 felnőtt dolgozó vállalta fel. Vonzáskörzetünkben él a városi cigány lakosság 

jelentős százaléka, akik magyarul beszélő romungrók, ezért óvodai nevelésünk a 

cigány kulturális értékek megőrzésével magyar nyelven történik. A gyermekek 

életét úgy szervezzük, hogy a magyar óvodai nevelés hagyományai, értékei 

ötvöződjenek a cigányság kulturális értékeivel. Így kívánunk hozzájárulni roma 

identitásuk erősítéséhez.  

Az óvoda olyan nevelési intézmény, amely a gyermekek fejlődésének és 

nevelésének optimális feltételeit biztosítja két és fél éves kortól iskolába lépésig. 

A gyermekeknek esztétikus, nyugodt környezetet biztosítunk a játék, mint legfőbb 

tevékenységforma számára.  

Az óvoda a családi nevelés kiegészítője. Óvodánk felvállalja a családok és a 

gyermekek különbözőségéből, hátrányos helyzetéből fakadó kihívásokat. Az 
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óvoda funkciója: óvó-védő, szociális, nevelő-személyiségfejlesztő funkció. Ezek 

együttes megléte segíti a sikeres iskolakezdéshez elengedhetetlen gyermeki 

személyiségvonások fejlődését.  

Elismerjük, hogy a családi nevelés és az óvodai nevelés együttesen hat a 

gyermekek életében, de óvodánkban gyakran az óvodai nevelés jelentősége 

megnő, ezért kötelességünknek tekintjük a hátrányok csökkentését, a 

társadalomba való integrálódás elősegítését.  

II.4. Pedagógiai alapelvek  

 
 Szeretetteljes, biztonságot adó, elfogadó légkör kialakítása, amely a gyermek egyéni 

igényeit, érdekeit tartja szem előtt.  

 A gyermek aktuális fizikai és érzelmi állapotának figyelembe vétele, a tevékenységek 

tempójának, időtartamának, módszereinek hozzáigazítása.  

 A gyermeki személyiség megismerése, tisztelete, elfogadása, gondoskodó környezet 

biztosítása.  

 A család a nevelés elsődleges színtere, az óvoda kiegészítő szerepet tölt be. Az 

óvodapedagógus személyisége nyújtson modellt a családi nevelés számára.  

 Az óvoda nem ad helyet az előítélet semmilyen formájának.  

 Az óvodapedagógus a gyermek személyiségét nem statikusan, hanem önmagához 

viszonyított fejlődésben szemléli. Tudatos, tervszerű munkája biztosítja a gyermekek 

személyiségének optimális, harmonikus fejlődését.  

 A gyermek legfőbb tevékenysége a játék, mely semmi mással nem helyettesíthető. Ez által 

fejlődik személyisége, bontakoznak ki képességei.  

 A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek fejlesztése (SNI, BTMN) fejlesztőpedagógus, 

gyógypedagógus és logopédus által.  

 

III. Az óvodai nevelés feladatai 
Az óvodai nevelés feladata az óvodás korú gyermek testi, lelki szükségleteinek a 

kielégítése.  

III.1. Az egészséges életmód kialakítása 

Az egészséges életmódra nevelés célja a gyermekek testi szükségleteinek 

civilizált kielégítése, az egészséges életvitel és a környezettudatos magatartás 

igényének alakítása az egészséges testi fejlődés érdekében. 

A gyermekek gondozása, testi szükségletük, mozgásigényük kielégítése 

A gyermekek óvodába lépése előtt családlátogatás alkalmával tájékozódunk az 

otthoni körülményekről, életvitelről, amelyben nagy eltérések és lemaradások 

tapasztalhatók. Óvodánkban a gyerekek többsége hátrányos, ill. halmozottan 

hátrányos helyzetű, ez meghatározza a gondozásukkal kapcsolatos feladatainkat. 

A gyermekek mozgásigényének kielégítéséhez, mozgáskoordinációjának, testi 

képességei fejlődéséhez naponta szervezünk mozgásos tevékenységet vagy sétát. 

Óvodánk hatalmas udvara és az udvari játékok kiváló lehetőséget nyújtanak a 

változatos mozgásformákhoz. A szülők ritkán szerveznek közös családi 

programot, ezért ha tehetjük, kirándulást tervezünk a gyermekeknek.  
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Biztosítjuk az alváshoz, pihenéshez szükséges feltételeket, a gyermekek eltérő 

alvásigényét figyelembe véve. 

Az egészséges életmód, testápolás, étkezés, öltözés, egészségmegőrzés szokásainak 

kialakítása 

A beszoktatás ideje alatt megismertetjük a gyerekekkel a mosdó használatát, a 

testápolási szokások sorrendjét. Az ismeretek átadását a legalacsonyabb szinten 

kell kezdeni. Az egészségügyi szokások kialakítását minden felnőtt azonos módon 

és következetesen gyakoroltatja a gyerekekkel. 

Az otthoni rendszertelen, egyoldalú táplálkozást az óvodai háromszori étkezésen 

túl úgy próbáljuk javítani, hogy ún. vitamin napokon új ízekkel, egészséges 

tápanyagok felhasználási módjával ismertetjük meg a gyerekeket. A „Hétkrajcár 

programhoz” kapcsolódva a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek 

esetenként hétvégi ebédjegyet kapnak, ezzel is hozzájutva a rendszeres meleg 

ételhez.  

Az étkezési szokásokban tapasztalható egyéni különbséget, lemaradást kulturált 

körülmények biztosításával, személyes példaadással próbáljuk koruknak 

megfelelő szintre hozni. 

Fokozatosan kialakítjuk a helyes öltözködési szokásokat a szülők bevonásával, a 

réteges öltözködés előnyeit hangsúlyozzuk. A gyermekek tisztasága, ápoltsága 

érdekében összefogva a lakóhely egészségügyi szakembereivel, a szülők körében 

felvilágosító, ismeretterjesztő, egészségnevelő munkát végzünk. Olyan 

programokat szervezünk hozzáértő szakember segítségével, amelynek témája az 

egészséges táplálkozás, mozgás, tisztálkodás, fogápolás, hajápolás, higiénia.  

A gyermek egészségének védelme, edzése, óvása, megőrzése 

A gyermekek testi edzettségét a levegő, víz, napfény biztosítja. A friss levegőn 

tartózkodást - az időjárástól függően - minden nap biztosítjuk. A nyári 

napsütésben hatalmas árnyas fáink védelmet nyújtanak a közvetlen UV 

sugárzástól. Rossz idő esetén rendszeres szellőztetéssel, nyitott ablaknál végzett 

mozgásos foglalkozásokkal biztosítjuk a gyermekek testi edzettségét. 

Tudatosan és tervszerűen beépítjük az óvoda mindennapjaiba a személyi higiénia 

elengedhetetlen elemeit, rendszeresen gyakoroljuk azt. Élethelyzeteket jelenítünk 

meg az óvodai tevékenységekben (fodrász, orvos, kórház, házimunka). A 

gyermekek lelki egészsége érdekében a bántalmazás, elhanyagolás, molesztálás, 

terrorizálás az információáradat sokasága ellen is kiállunk (Gyermekvédelmi 

törvény). 

A gyermek fejlődéséhez szükséges egészséges, biztonságos, környezet biztosítása 

Udvarunk nagy része füves terület, de van homokos és szilárd burkolatú része is, 

napos és árnyékos területe, fedett és virágos része. Az itt található természetes 

anyagból készült mozgásfejlesztő játékszerekkel biztosítjuk a változatos 

tevékenységet, a gyermekek szabad mozgását. A csoportszobák átlagos méretűek, 

egyúttal az étkezés és alvás helyei is. A közös öltözőben a csoportok rugalmasan 

oldják meg a zsúfoltság elkerülését. A mosdóhelyiségünk szintén kicsi. A 

törölközőket, azok mosását, vasalását az óvoda biztosítja. 

A gyermek testi épségének védelme és a baleset megelőzés érdekében megfelelő 

személyi és tárgyi feltételeket biztosítunk. Az eszközök, használati tárgyak 

karbantartását folyamatosan végezzük. Évszakonként balesetmegelőző 

tájékoztatást végzünk. 
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A fejlődés várható eredménye az óvodáskor végére  

 A testápolás során kialakított egészségügyi szokásokat elsajátítják és önállóan 

alkalmazzák. 

 A tisztálkodási eszközöket megfelelően használják.  

 Készségszinten használják az evőeszközöket. 

 Önállóan eldöntik, hogy mennyi ételt fogyasztanak. Tudnak kancsóból önteni.  

 Kialakul bennük az esztétikus étkezés igénye. 

 Étkezés közben halkan beszélgetnek. 

 Önállóan öltözködnek, ruhaneműjüket, ágyneműjüket rendbe rakják. 

 Ügyelnek önmaguk és környezetük rendjére, tisztaságára, megóvására. 

 Ügyelnek saját külsőjükre, igényük van a tiszta, ápolt megjelenésre. 

 

III.2. Az érzelmi-, az erkölcsi és a közösségi nevelés  

A nevelői attitűdünk 

Az óvodáskorú gyermek magatartására jellemző az alapvetően érzelmi 

vezéreltség, ezért az óvodában érzelmi biztonság, szeretetteljes, derűs, 

kiegyensúlyozott légkör kell, hogy fogadja. Az újonnan érkező gyermekek és 

szüleik számára augusztus végén játékos délelőttöt szervezünk. A kötetlen 

együttjátszás szülőkkel, gyermekekkel, óvónőkkel és dajkákkal egy pozitív első 

élményt biztosít, ami a bizalom kialakulásának fontos lépése. A bizalmi 

kapcsolatban megismerhetjük a gyermek egyéni jellemzőit, ami elengedhetetlen 

feltétele az egyéni nevelésnek.  

Magatartásunkban az elfogadás és tolerancia dominál. Fontos a felnőtt 

viselkedésének mintaértéke, hiszen a gyermek, utánzás útján tanul. Ez a minta 

segíti a gyermekeket abban, hogy elfogadják az eltérő képességű vagy 

tulajdonságú társaikat. Különösen fontos ez a szocializációs problémákkal küzdő 

gyermekek esetében. 

Az eltérő fejlődési ütemű, hátrányos helyzetű vagy halmozottan hátrányos 

helyzetű gyermekek nevelése kiemelt figyelmet, sajátos törődést igényel. 

Óvodánk együttműködik a fejlesztésükben résztvevő szakemberekkel  

Célunk:  
 A szegényes tárgyi, fizikai környezetből bekerülő hátrányos helyzetű 

és cigány származású gyerekekkel tartós, stabil, szeretetteljes 

kapcsolat kialakítása. 

 A beilleszkedésük segítése az otthonról hozott szokásrendszerük, 

életvitelükből adódó másságuk figyelembevételével.  

 Esélyegyenlőség megteremtése, kulturált magatartás megalapozása. 

 Pozitív értékek kiemelésével, erősítésével az önértékelés és 

alkalmazkodó képesség kialakítása.  

 A gyermekek életkori sajátosságaihoz igazodó munkaformák, 

módszerek kiválasztása, mely alkalmas a gyermekek önellenőrzésére, 

önértékelésére. 

 Az óvodapedagógus-gyermek, gyermek-dajka, gyermek-gyermek 

közötti pozitív érzelmi töltetű kapcsolat kialakítása.  

 Szociális hátrányok enyhítése. 

 A rendszeres óvodába járás szokásának kialakítása. 
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 A gyermekek korai beíratása az óvodába: a korai prevenciós és 

korrekciós nevelési feladatok ellátása. 

Feladataink: 
 Családlátogatás, nevelési elvek megismerése, környezeti kultúra 

feltárása. 

 A beszoktatás pillanatától kezdve szeretetteljes, családias, érzelmi 

biztonságot adó légkör megteremtése, az átmenet megkönnyítése.  

 Az érzelmekre épülő kapcsolatteremtés felnőtt-gyermek, gyermek-

gyermek között, a kialakult kapcsolatok erősítése, a helyes közösségi 

magatartás formálása, az elvárt értékek közvetítése.  

 Közös élményekre épülő tevékenységek megszervezése: névnap, 

születésnap megünneplése, ünnepekre való készülődés - a kisebbségi 

kultúra értékeiből is merítve - foglalkoztató napok rendezése a szülők 

bevonásával.  

 A másság elfogadására és elfogadtatására való nevelés. A nevelés 

alapja a feltétel nélküli szeretet korlátokkal együtt. A korlátokat úgy 

állítjuk fel, hogy az adott közösség meg tudjon felelni az 

elvárásoknak. Nevelésünkben a pozitív értékek kapnak hangsúlyt. Az 

óvodai csoportokban lehetőség nyílik a gyermekek megfelelő 

identitásuk, empátiás készségük fejlesztésére. Túlnyomó többségében 

a hátrányos helyzet adja a másság alapját, a szegényesebb, 

gondozatlanabb külső, magatartásban jelentkező szélsőségek, értelmi 

képességek színvonala, nehezen szocializálhatóság. Jellemző a 

szélsőséges érzelmi magatartás, hirtelen indulatossá válnak, a kudarc 

agressziót vált ki belőlük, hirtelen haragúak. Célunk, hogy a 

magatartás közelítsen egy optimális közép felé.  

 A gyermek érzésvilágának nevelése a kialakult konfliktusok során.  

 

A fejlődés várható eredménye az óvodáskor végére:  

 Ragaszkodnak társaikhoz, kialakul a „mi” érzése. 

 A gyermekek igényévé válik a viselkedési szabályok betartása. 

 Konfliktusos helyzetekben egyezkednek. 

 A csoportba érkező vendéget szeretettel, érdeklődéssel fogadják, köszönnek neki. 

 Tevékenységeikben kitartóak, a felnőtt utasításait meghallgatják és követik. 

 Az adott tevékenység által megkívánt magatartási formákat ismerik, alkalmazzák. 

 Irányítani tudják cselekedeteiket, önkontroll, konfliktuskezelés. 

 Tájékozódni tudnak környezetükben, kötődnek szülőföldjükhöz, hazájukhoz. 

 Érdeklődnek társaik, barátaik, a felnőttek iránt, fogékonyak az emberi környezetben 

megmutatkozó jóra és szépre, mindazok megbecsülésére. 

 Különbséget tudnak tenni jó és rossz között, véleményalkotásukban pozitív és negatív 

érzelmekre képesek. 

 Szociálisan éretté vállnak az iskolába lépéshez. 

III.3.  Az anyanyelvi-, értelmi fejlesztés és nevelés 

Az anyanyelvi nevelés az egész óvodai életet átható tevékenységi forma, az 

óvodai nevelő tevékenység egészében jelen van. Az anyanyelv ismerete szolgáltat 

alapot a szociális kapcsolatok kiépítéséhez, az emberi kapcsolatok kialakításához. 
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A napi tevékenységekben ösztönözzük gondolataik kifejezésére, egymás 

meghallgatására neveljük őket.  

Célunk: 

Az életkori és egyéb sajátosságok figyelembe vételével a kommunikációs és 

együttműködési képességek alakításával alkalmassá tenni a gyermeket az 

óvodáskor végére, iskolai alkalmasságra. A kommunikációs képesség, a 

gondolkodás, kreativitás, alkotó képesség fejlődését az óvodai nevelés 

folyamatában tevékenységek és különböző módszerek alkalmazásával segítjük 

elő.  

Feladataink: 

 Az anyanyelv ismeretére, szeretetére nevelés.  

 A gyermekek kommunikációs kedvének fenntartása. 

 A felnőttek beszéde példaértékű, fogalomhasználata a korosztály 

fejlettségéhez igazodó. Kommunikációjukat egyértelmű 

metakommunikáció kíséri.  

 A gyermekek kíváncsiságára építve kérdések feltevésére ösztönzés.  

 A változatos tevékenységek biztosításával kreatív cselekvésre, 

problémamegoldó gondolkodásra ösztönzés.  

 Beszédkészség fejlesztése, szókincsbővítés.  

 Hangok kiejtése, beszédművelés, beszédhiba felismerése.  

 A gyermek tapasztalatainak kifejezése az őt körülvevő természeti és 

társadalmi környezetről. 

 Versek, mondókák, nyelvtörők, kommunikációs és anyanyelvi 

játékok során artikuláció és beszédfejlesztés végzése.  

 A beszéd tartalmi, esztétikai és formai fejlesztése szituációs játékok 

során. 

 A cigány kultúrából származó irodalmi anyag felhasználása, mely az 

adott korcsoport számára egyszerű és érthető.  

 Lehetőség biztosítása mesélésre, dramatizálásra, verselésre és 

szituációs játékok problémamegoldására, az én-érvényesítés verbális 

közlésére, annak gyakorlására.  

 Könyvtárlátogatás: az olvasói és kölcsönzői magatartás elsajátítása.  

 Az értelmi nevelés feladatai a spontán szerzett tapasztalatok, 

ismeretek rendszerezése, bővítése, élethelyzetekben való gyakorlása 

(az érzékelés, észlelés, emlékezet, figyelem, képzelet, gondolkodás).  

A fejlődés várható eredménye az óvodáskor végére:  

 A gyermekek használják a tapasztalatok során bővült szókincsüket. 

 Képesek végighallgatni másokat. 

 Képesek önállóan elmondani egy eseményt, mesét. 

 Helyesen használják az igeidőket, névutókat, névmásokat. 

 A beszédhangokat tisztán ejtik. 

 Képesek nyílt, őszinte kommunikációra, önkifejezésre. 

 Tájékozódni tudnak kommunikációs helyzetekben. 

 Fejlett kognitív funkciók. 
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IV. Az óvodai élet megszervezése 

IV.1. Személyi feltételek 

Az óvodai nevelés kulcsfontosságú szereplője az óvodapedagógus. Az 

óvodapedagógus és a nevelést közvetlen segítő nem pedagógus alkalmazottak 

összehangolt munkája hozzájárul az óvodai nevelés eredményességéhez. 

Intézményünk 5 csoportjában 9 óvodapedagógus, egy függetlenített vezető, 5 

szakképesített dajka végzi a munkát. Óvodánkban egy pedagógiai asszisztenst, 

egy konyhai dolgozót és egy gondnokot is alkalmazunk.  

10 óvodapedagógus főiskolai végzettséggel rendelkezik. Több éves szakmai 

gyakorlattal, speciális ismeretekkel, hárman szakvizsgával, különböző 

képesítéssel rendelkeznek. Rendszeres szakirányú tanfolyamokon, 

továbbképzéseken fejlesztjük tudásunkat, digitális kompetenciánkat. 

Tapasztalatainkat munkaközösségen belül megosztjuk, más intézményekkel, 

hasonló programú óvodákkal szakmai fórumokat rendezünk. A megbeszéléseken, 

értekezleteken kifejtjük szakmai álláspontunkat.  

Több munkatársunk elvégezte a romológia képzést, valamint kettő lovári 

nyelvvizsgával rendelkezik.  

Az óvodapedagógus párok és a velük dolgozó dajkák munkája jól szervezett, 

egymásra épülő.  

Az óvoda minden dolgozójának személyiségére jellemző, hogy gyermekszerető, 

toleráns, elfogadja a másságot, különbözőséget, megfelelő diszkrécióval 

rendelkezik és a pozitívumokra építve dicsér, jutalmaz, elismer, bátorít.  

A csoportban a Fenntartó jóváhagyásával 4 órás átfedési idővel dolgozunk. Az 

átfedési idő megnövelését a hátrányos helyzetű illetve halmozottan hátrányos 

helyzetű gyermekek magas aránya indokolta. 

A pedagógiai szakszolgálat szakvéleményében előirányzott fejlesztést 

szakemberek (fejlesztőpedagógus, logopédus, gyógypedagógus, mozgásfejlesztő) 

biztosítják az SNI és BTMN gyermekeknek. Heti egy alkalommal alapozó terápiát 

biztosítunk az iskolaköteles korú gyermekek részére.  

 

IV.2. Tárgyi feltételek 

Óvodánk 1950-ben épült, ezért folyamatos felújítások, karbantartások válnak 

szükségessé. Biztosítani kell a helyi pedagógiai program megvalósításához 

szükséges tárgyi feltételeket, a gyermekek biztonságát, kényelmét, egészségük 

megőrzését, fejlődését. Törekszünk az esztétikus környezet kialakítására. A 

csoportszobák színvilága harmóniát és lelki egyensúlyt teremt a gyermekekben, 

mérete lehetőséget biztosít az elegendő játéktérnek. Tornaszobánk, tornatermünk 

nincs, de a szép tágas udvarunkon sokat időzünk a gyermekek mozgásigényének 

kielégítése érdekében.  

Kiszolgáló helyiségek mérete a gyermeklétszámhoz viszonyítva nem elegendő. 

Ezt a csoportok napirendjének összehangolásával oldjuk meg. Terveink között 

szerepel a mosdók, WC-k bővítése, felújítása, újraburkolása.  

Az emeleten egy fejlesztőszoba áll rendelkezésre a munkánkat segítő 

szakemberek számára. A fejlesztő foglalkozások időpontjait úgy hangoljuk össze, 

hogy zavartalanul végezhessék fejlesztő munkájukat. 

Az öltöző helyiségek szűkösek. A dajkaszoba és az óvodapedagógusok öltöző 

helyisége is ésszerű átalakításra szorul.  
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Költségvetésünk hiányzó „láncszemeit” különböző pályázati pénzekből pótoljuk. 

Nagyon sokat köszönhetünk ezeknek a lehetőségeknek, mert ebből tudtunk szép 

udvari játékokat, fejlesztő játékokat, óvodai szakkönyveket és a gyermekek 

tevékenységeihez szükséges eszközöket vásárolni. Továbbra is igyekszünk 

minden alkalmat megragadni a modern, esztétikus, biztonságos külső és belső 

környezetünk biztosításáért.  

Nevelési programunkhoz az alapvető játéktevékenység eszközei, a játékos 

tanuláshoz szükséges eszközök, anyagok, mese és szakkönyv, IKT eszköz 

ellátottságunk megfelelő. Folyamatos minőségi és mennyiségi bővítésre 

törekszünk.  

Meglévő eszközeinket programunk megvalósításához az alábbi tárgyi eszközökkel 

kívánjuk kiegészíteni: 

 

„2. melléklet a 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelethez JEGYZÉK a nevelési intézmények 

kötelező (minimális) eszközeiről és felszereléséről: 

 

I. Helyiségek 

Hiányként jelentkeznek: tornaszoba, nevelőtestületi szoba, orvosi szoba, ételhulladék 

tároló. 

II. A helyiségek bútorzata és egyéb berendezési tárgyak 

Folyamatos karbantartást, pótlást igényel. 

III. Tisztálkodási és egyéb felszerelések 

A gyermekek részére részben a szülők, részben az óvoda biztosítja 

IV. Felnőttek munkavégzéséhez szükséges eszközök 

Jelenleg biztosítva.? 

V. A nevelőmunkát segítő játékok és egyéb eszközök 

Biztosítva, pótlásukról, eszközbővítésről folyamatosan gondoskodunk. 

VI. Egészséges és munkavédelmi eszközök 

Folyamatos pótlás szükséges. 
 

IV.3. Napirend, hetirend 

A gyermekek harmonikus fejlődéséhez, fejlesztéséhez megfelelő napirendet és 

heti rendet kell kialakítani. Ez különösen igaz olyan családok gyermekeire, ahol 

nincsenek az életritmushoz kialakított szokások, szabályok. Hiányoznak a 

családtagokra osztott feladatok, elvárások. A „napról-napra élés” bizonytalanságot 

kelt a gyermekekben is. A rendszeresség és az ismétlődések érzelmi biztonságot 

teremtenek. A jó napirend rugalmas, igazodik a különböző tevékenységekhez és a 

gyermekek egyéni szükségleteihez.  

Napirendünkben helyet, időt és eszközt biztosítunk a gyermekek harmonikus 

személyiségfejlődéséhez változatos módszerek és tevékenységek alkalmazásával 

különböző szervezeti formákban.  A gyermekekkel történő foglalkozások 

mindegyikét óvodapedagógus irányítja, figyelembe véve a gyermekek eltérő, 

egyéni fejlődési ütemét. Nagy hangsúlyt fektetünk a differenciálás elvére.   

 

A csoportok heti rendjét a csoportvezető óvodapedagógus állítja össze. A 

testnevelés foglalkozás minden csoportban kötelező. A mindennapos testnevelést 

jó idő esetén, a friss levegőn tartjuk. A külső világ tevékeny megismerése 
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lehetőség szerint a szabadban, természetes környezetben történik. A rajzolás, 

festés, mintázás, kézimunka tevékenységre a hét minden napján biztosítunk 

lehetőséget. A verselés, mesélés minden csoportban, minden nap jelen van. Heti 

rendünk kialakításában a komplexitásra törekszünk. A tervszerűség és az 

ismétlődések motiválják a gyermek aktivitását, ezáltal érdeklődését, 

személyiségének kiteljesedését segítik elő.  

 

Rugalmas napirend 

 

Időtarta

m 

Tevékenységek 

6:00 – 

7:30 

Gyülekezés, játék összevont csoportban 

7:30 – 

12:00 

 

Gyülekezés, játék, szabadon választott tevékenységek: 

 Játék 

 Mozgás, mozgásos játékok (testnevelés) 

 Verselés, mesélés 

 Ének, zene, énekes játék, gyermektánc 

 Rajzolás, festés, mintázás, kézi munka 

 A külső világ tevékeny megismerése (Matematikai 

tapasztalatok, tevékenységek) 

 Munka jellegű tevékenységek 

 Mindennapos testnevelés 

 Egyéni fejlesztés 

 Testápolási teendők 

 Tízórai 

 Játék a szabadban 

A csoport életéhez rugalmasan alkalmazkodva: 

 Élményszerző séták 

 Tapasztalat-szerzések 

 Mozgásos játékok 

12:00 – 

13:00 

Ebéd 

Testápolási teendők 

13:00 – 

15:00 

Pihenés, alvás mesével 

15:00 – 

15:30 

Testápolási teendők 

Uzsonna 

15:30 – 

16:30 

 

 Szabad játék, szabadon választott tevékenységek 

 Mozgásos játék 

 Részképességek fejlesztése egyénenként 

 Folyamatos hazaengedés 

 

IV.4. Kapcsolatrendszerünk 

Legfontosabb és legszorosabb kapcsolatunk a családokkal való együttműködés, 

mert a nevelhetőség, a gyermekek harmonikus fejlődése csak így valósulhat meg. 

Jellemző formái a segítségnyújtás, tapasztalatcsere, véleményalkotás, 



 

733 

problémamegoldás, tanácsadás, különböző rendezvények, együttműködés a cél 

érdekében.  

Az óvoda kapcsolatot tart azokkal az intézményekkel, amelyekkel az óvodába 

lépés előtt (pl. bölcsőde), az óvodai élet során (pedagógiai szakszolgálat, 

gyermekjóléti szolgálatok, egészségügyi, ill. közművelődési intézmények) 

valamint az óvodai élet után (iskolák) meghatározó szerepet töltenek be a 

gyerekek életében.  Külön feladatunk a békési Roma Nemzetiségi 

Önkormányzattal való jó kapcsolat ápolása. A kapcsolatok kialakításában 

óvodánk nyitott és kezdeményező. Az együttműködés során használjuk az 

infokommunikációs eszközöket, és a különböző online csatornákat (Facebook, 

online levelező-rendszer, honlap).  

 
A kapcsolattartás formái 

Család és óvoda 
A gyermek nevelése szempontjából az óvoda legfontosabb kapcsolata a család. 

Az óvoda feladata a családi nevelés folytatása és kiegészítése, a hiányosságok 

pótlása.  

A családdal való kapcsolat kialakítását többféle módon tesszük lehetővé: 

ismerkedés az óvodával (beszoktatás), nyitott óvodai programok, napi 

kapcsolattartás, rendszeres tájékoztatás, egyéni beszélgetések, nyílt napok, fogadó 

órák, szülői értekezletek, közös programok, ünnepek, rendezvények, kulturális-, 

és sportesemények. A szervezésbe, lebonyolításba bevonjuk a szülőket. A 

kapcsolattartás során lehetőség nyílik a családok problémáinak, értékrendjének, 

nevelési elveinek alaposabb megismerésére. A közös programok közösségépítő 

hatására számítunk.  

A nehézségek felmerülése esetén a szülő és óvodapedagógus közötti jó kapcsolat 

teszi lehetővé a szoros együttműködést, a megoldások közös keresését. 

Feladatunk a szülők reális, tapintatos tájékoztatása gyermekük fejlődéséről. Az 

óvodapedagógus elmondhatja javaslatait, a döntés joga azonban a családé.  

 

Az óvoda-iskola kapcsolat 
Rendszeresség és a folyamatosság jellemzi. Egymás munkájának megismerése, 

tisztelete és megbecsülése a jó kapcsolat alapja.  

Az együttműködés formái:  

 Kölcsönös látogatások: nyílt napok, rendezvények, iskolai programokon való részvétel.  

 Beiskolázási fórum, szülői értekezlet, tapasztalatcsere. 

 Tájékoztatás az iskolai beíratásról. 

 Óvoda-iskola munkaközösség létrehozása, kölcsönös hospitálás a nagycsoportokban 

illetve az első osztályokban. 

 A gyermekek fejlődésének utánkövetése az iskolai nyílt napokon, rendezvényeken. 

Intézményünk egyéb kapcsolatai 

 

Békés Város Óvodái 

Fenntartóval: 
A fenntartónk kapcsolattámogató, segítő szándékú. Bizalommal fordulhatunk 

hozzájuk, problémáinkra együtt gondolkodva keresünk megoldást. Szívesen 

hívjuk rendezvényeinkre, közös programjainkra, mert kölcsönösen 

tájékozódhatunk egymás problémáiról, sikeréről, eredményeiről, távlati 

elképzeléseinkről. 
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Nevelést segítő szervekkel: 
 Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat  

 Városi Gyámügyi Hivatal 

 Városi Szociális Osztály. 

Szakmai szolgáltatókkal: 
 Pedagógiai Szakszolgálat 

 Tanulási Képességeket Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság 

Az iskolai alkalmasság megállapítása, esetenkénti vizsgálatok elvégzésében 

rendszeres a kapcsolatunk. Tapasztalatcserére fórumokon, továbbképzésen, 

tájékoztató előadásokon van lehetőségünk. 

Egészségügyi szolgáltatókkal: 
A gyermekorvossal, védőnői hálózattal jól működő a kapcsolatunk. Az óvodai 

beíratás előtt a védőnő segít összegyűjteni az óvodaköteles korú gyermekek 

névsorát. Havonta két-három alkalommal végez tisztasági vizsgálatokat, kontroll 

vizsgálatokat. Felkérésünkre részt vesz az egészséges életmódhoz kapcsolódó 

foglalkozásainkon. 

Roma Nemzetiségi Önkormányzattal: 
Óvodánk a cigány gyermekek óvodai nevelése érdekében közvetlen kapcsolatot 

tart fenn a cigány Kisebbségi Önkormányzattal. Biztosítjuk egyetértési és 

véleményezési jogkörüket. 

A segítségnyújtás szempontjából fontos a roma származású gyermekek szociális 

hátterének feltárása, problémáik megismerése. Segítségünkre vannak a roma 

identitás tudat megalapozásában, a cigány kulturális értékek megőrzésében, 

feltárásában (vers, mese, zene, használati tárgyak, festmények, zenei eszközök). 

Szívesen veszünk részt hagyományteremtő ünnepeiken és mi is viszontlátjuk őket 

rendezvényeinken. 

A Magyar Pünkösdi Egyház Országos Cigánymisszió Intézményeivel: 
 Családi Napközi 

 Szeretetszolgálat 

 Idősek Napközbeni Ellátása 

 Reményhír Intézmények 

 MPE OCM egyéb szervezetei 

V. Az óvodai élet tevékenységi formái 

V.1. Játék 

Szabad játék: 

A szabad játék a kisgyermekkor legfejlesztőbb tevékenysége, ezért az óvodai 

nevelés leghatékonyabb eszköze. A játék a kisgyermek elemi szükséglete, 

melynek minden nap zavartalanul ki kell elégülnie.  A gyermekek játékát a 

nagycsaládban és a természet közelben élés hatásai motiválják. A játék során 

kihasználjuk a gyermekek fokozott érdeklődését, kreativitását, empátiás 

készségét.  

A családlátogatás során tapasztaljuk, hogy a gyermekeknek nincs otthon 

játékszere, ezért érthető, hogy óvodába kerülésükkor nem tudnak az óvodai 

játékszerekkel játszani. A kisgyermek első játszótársa a felnőtt, aki utánozható 

mintát ad a játéktevékenységre. Az óvodapedagógus feladata, hogy megfelelő 
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mintát, nyugodt környezetet, egyszerű, a gyermeki fantázia kibontakozását segítő 

eszközöket, elegendő időt és helyet biztosítson a különböző játékfajtákhoz.  

Feladataink:  

 Játék feltételeinek biztosítása (hely, idő, eszköz). 

 Az óvónő modell értékű, játéksegítő módszereinek alkalmazása. 

 A gyermek egyéni sajátosságainak figyelembe vételével az 

életkornak megfelelő játékfajták tartalmának gazdagítása.  

 A beszédkészség fejlesztése játék közben. 

 Halmozottan hátrányos helyzetből adódó feladatok. 

A játék feltételeinek biztosítása (hely, idő, nyugodt légkör) 

Biztonságos, nyugodt légkört teremtünk, ahol a gyermek játékigényének 

megfelelően szabadon választhat és dönthet abban, hogy milyen játékot játszik, 

kivel és milyen eszközzel. Arra törekszünk, hogy minél hosszabb és zavartalanabb 

legyen a játékidő. Figyelünk a több napon át tartó játékra, biztosítjuk annak 

feltételeit, a csoportban és az udvaron egyaránt. 

Olyan esztétikus, tiszta és könnyen elérhető anyagokat, játékeszközöket 

biztosítunk, amelyek felkeltik a gyermek érdeklődését, kedvet csinálnak a 

játékhoz. Együtt gyarapítjuk kellékeinket a saját maguk által kitalált, készített 

játékeszközökkel. 

Élményszerző sétákon, kirándulásokon olyan tapasztalatokat szerezhetnek a 

gyermekek, amelyhez érzelmileg is kötődnek és tovább él gondolkodásukban, 

megmozgatja képzeletüket, motiválja tevékenységeiket. 

Az óvodapedagógus a kezdeményezett játékhoz megteremti a szükséges témát, 

eszközöket, szabályokat. Kezdeményezésére a gyermekek önként vesznek részt a 

játéktevékenységben.  

Az óvodapedagógus modellértékű, játéksegítő módszereinek alkalmazása 

Az óvodapedagógus hagyja a gyermeket cselekedni, de ha szükség van rá 

modellnyújtó játszótárs. A gyermek játékát figyelemmel kíséri, ötleteket ad, 

indirekt módon befolyásolja, konfliktus esetén beavatkozik. Szemléletünk 

jellemzői, hogy elsősorban a jót látjuk meg minden gyermekben. Pozitív 

megerősítést, dicséretet, differenciált értékelést alkalmazunk. 

A gyermek egyéni sajátosságainak figyelembevételével a játékfajták gazdagítása 

A gyermek játékában az óvodán kívüli negatív tapasztalatai és érzelmei is 

megjelenhetnek. A játék során lehetőséget biztosítunk arra, hogy feszültségeit, 

gátlásait, belső problémáit felszínre hozhassa, kibeszélhesse és kijátszhassa. 

Gyakorló játék 

A gyakorló játék során lehetőséget adunk, hogy önállóan próbálkozzanak a 

játékeszközök rendezgetésével, kipróbálhatják a finom mozgások elemeit, 

gyakorolják a látást, hallást, tapintást, ezáltal mozgásuk összerendezetté válik.  

Konstruáló játék 

A gyermekeket az alkotás öröme ösztönzi a konstruálásra, szétszed, összerak a 

gyermeki ösztön alapján. A kreativitás mellett az értelmi és társas képességeket és 

a finom motorikus mozgásokat is fejleszti. 

Szimbolikus- vagy szerepjáték 

Lényegi sajátossága az utánzás, azokat utánozzák, akik érzelmileg fontosak 

számukra, így lényeges, hogy mi felnőttek is példát mutassunk nekik. A 

szerepjátékban a gyermekek élethelyzeteket alkotnak újra, ehhez biztosítunk 

eszközöket és igényt alakítunk ki bennük, hogy ők is alkossanak. Az 

óvodapedagógus szerepeket szervez és vállal, a gyermekeket ösztönzi a 
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szerepvállalásra. A többször ismétlődő meseélmény igazi táptalaja a 

dramatizálásnak, bábozásnak. 

Szabályjáték 

A gyermekeknek a családi modell miatt gyengén fejlett a tűrőképességük, ezért a 

kitartásuk, önfegyelmük is kevés a szabályok betartásához. Ezek a játékok a 

gyermek szociális, társas és értelmi fejlesztését szolgálják. Elősegítik a 

szabálytudat kialakulását, a kudarctűrést, toleranciára, önfegyelemre és kitartásra 

nevelnek. 

Barkácsolás 

Fontos, hogy a barkácsolás ne legyen öncélú. Az elkészített eszközökkel életszerű 

tapasztalatokat utánozzanak, azokkal mindig játszhassanak, legyen azoknak 

funkciójuk. 

A fejlődés várható eredménye az óvodáskor végére:  

 Képesek napokon át egyazon játéktémában együttesen részt venni. 

 A játékban örömüket lelik, ismert meséket szívesen báboznak, 

dramatizálnak. 

 Játékukban megjelenik a szerepjáték. 

 Bonyolult építményeket készítenek, azt a szerepjátékukban 

felhasználják. 

 A játszócsoportok között jó, társas kapcsolat alakul ki, ahol egymás 

játékát kiegészítik, segítik, kialakul az együttjátszás igénye. 

 Változatos játéktevékenységek gyakorlásával fejlődik önismeretük, 

problémahelyzetek megoldására vállalkoznak, betartják a 

játékszabályokat. 

 A játék során olyan tulajdonságok, magatartásformák alakulnak ki, 

amelyek a későbbiekben meghatározóak lesznek: igazságérzet, 

türelem, kitartás, figyelem. 

 Egyéni ötleteik alapján létrehoznak, kombinálnak, konstruálnak. 

 A játék befejeztével önállóan helyére rakják a játékokat. 

 

V.2. Verselés, mesélés 

A verselés, mesélés élménye érzelmi biztonságot nyújt a gyermeknek. A versek, 

mondókák, dúdolók gyakran mozgással kísért ritmusos szavai érzéki és érzelmi 

élményt adnak. A mese életkorilag megfelel az óvodás korú gyermek 

világképének. Megfogalmazza a gyermek szorongásait és megoldást kínál azokra. 

A mesélővel kialakult személyes kapcsolat érzelmi biztonságot nyújt, emellett 

belső képi világot teremt, elősegíti az élmények feldolgozását.  

A beszéd fejlettsége és a kommunikációs képességek a legfontosabb eszközök a 

szociális kapcsolatok kiépítésében. A nyelvi szocializáció és az esélyegyenlőség 

javítása érdekében kiemelt fontosságú a hátrányos helyzetű és cigány gyermekek 

eredményes fejlesztése. Az otthonról hozott kommunikációs készségek gyakran 

nem elegendők, gyakori a beszédhiba, a szegényes szókincs, a határozók, ragok, 

névutók, igekötők helytelen használata. Sok családban nincs mesekönyv, a 

gyerekek sok időt töltenek a tévénézéssel, viszonylag keveset beszélgetnek otthon 

velük.  

Célunk:  
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 A gyermekek beszédkultúrájának és anyanyelvi készségeinek 

fejlesztése a mindennapi mesélés során a magyar népmesék 

megismertetésével.  

 A multikulturális nevelés keretében a cigány irodalmi alkotások 

meghallgatásával (mai cigány költők, írók irodalmi anyagainak 

integrálása).  

 Életkoruknak megfelelő mennyiségű és minőségű irodalmi alkotások 

válogatása, mely a gyermekek egész személyiségére pozitív hatást 

gyakorol. 

Feladatunk: 

 A gyermekek szorongásainak, félelmeinek, agressziójának oldása, 

szemléletmódjuk és világképük formálása.  

 Az érzelmek, gondolatok szóbeli önkifejezésének elősegítése, 

gyakorlása, elsajátítása.  

 A konfliktuskezelés, én-érvényesítés verbális közlésének gyakorlása 

az egész nap folyamán.  

 Széleskörű irodalmi művek felhasználása, mely lehetővé teszi az 

óvodáskorú gyermekek belső képlátásának alakulását, érzelmi, 

értelmi, erkölcsi fejlődését.  

 Cigány mesék, versek mondókák megismertetése.  

 Fontos feladatunk az óvodapedagógus és a dajka beszédének példás 

beszédkultúrája.   

 A gyermeki önkifejezés elősegítése és tiszteletben tartása türelmes 

odafigyeléssel, bátorítással, dicsérettel.  

 A beszédhibák szűrése és javítása szakember bevonásával.  

A felhasznált irodalmi anyagok összeállítása 

3-4 éves gyermek igazi első élménye az ölbeli játékok, mondókázás, 

ritmusos állathívogatók, altatók, kiolvasók, röptetők, mondókák. A 

testi közelség érzelmi biztonságot ad az óvodába lépő gyerek számára. 

Egyszerű cselekményű meséket választunk, melyek megragadják, és 

ébren tartják a gyermekek figyelmét (egyszerű állatmesék, ritmikusan 

ismétlődő tartalmú mesék). Mesemondásunkat gyakran kísérjük 

bábozással. 

4-5 évesen megjelennek a bonyolultabb szerkezetű mesék, állatmesék, 

humoros történetek. A népmesék világából sokat merítünk. A népi 

mondókák mellett a magyar gyermekverseket, kiolvasókat is szívesen 

mondogatjuk. Igényelik az óvónő meséjét. A meséket gyakran 

kesztyűbábbal dramatizáljuk, a bábokkal a gyermekek szabadon 

játszhatnak. Az előző évben tanultak ismétlése, gyakorlása új 

motivációs elemekkel bővülve.  

Az 5-6-7 éves gyermekek már önálló mesemondással, befejezéssel 

próbálkoznak. Fantáziájuk segítségével új meséket találhatnak ki. Az 

előző évek alatt megismert irodalmi művek feldolgozása egyéni és 

csoportos formában történik. A magyar klasszikus és kortárs irodalom 

mellett a világirodalom meséi és versei is megjelennek. 

Megismerkednek a tündérmesékkel, szívesen hallgatnak folytatásos 
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meséket. Saját élményeik, fantáziájuk, mese-vers iránti szeretetük 

megnyilvánul bábozásnál, dramatizálásnál, önálló kezdeményezésnél.  

A nyelvi képességek fejlesztésének legfontosabb eszköze a mese, 

vers, bábozás, dramatikus játék. Verseléskor ügyelnek a pontos 

szövegmondásra, hangsúlyozásra, a tiszta beszédre. Rajzaikban 

megjelennek a kedvenc verseik, meséik részletei. 
A fejlődés várható eredménye az óvodáskor végére:  

 Kifejező szókincs használata. 

 Beszédszervek megfelelően fejlettek. 

 Nyílt, őszinte kommunikáció, önkifejezésre való képesség. 

 Érzelmeit érthető formában el tudja mondani. 

 Bővített mondatokban közli mondanivalóját. 

 Bábozást, dramatizálást önként kezdeményez. 

 Végig tud hallgatni egy mesét. 

 Kommunikációs helyzetekben tud tájékozódni. 

 Képesek önállóan mesét, verset mondani. 

 Szeretnek mesekönyvet nézegetni, társaikkal a képekről beszélgetni. 

V.3 Ének, zene, énekes játék, gyermektánc 

A gyermekeknek otthon is része van az élményt nyújtó közös ének-

zene tevékenységben. A cigány családok zenekedvelők, szeretnek 

énekelni, zenei műveltségük ősi eredetű. A zene, a tánc a közösségi 

élet fontos szereplője, a közösségformálás eszköze. A zenei kultúra 

közvetítése terén napjainkban az óvodára fontos feladat hárul abban, 

hogy megismertesse a gyermek mindennapjaiban hallott sokféle zene 

mellett, a népi játékokat, a népzenét, a zenei értékeket. Az anyák 

kisgyermekeiknek felnőtt dalokat énekelnek, így a gyermekek 

többnyire ezeket ismerik. A gyermekekre jellemző a napközbeni 

spontán énekelgetés és mondókázás, az érzelmi állapotuk kifejezése. 

Akár óvodában tanult dalokat, vagy az otthon hallott zenei 

élményeiket az óvodában újra átélik.  

Az óvodában a népi gyermekdalok, az énekes játékok, a zenélés 

örömet jelentenek a gyermeknek, felkeltik zenei érdeklődésüket, 

formálják zenei ízlésüket. A komplexitás elvét követve az éneklés, a 

zene napközben bármikor megjelenhet a gyermekek tevékenységében.  

A néptánc változatos mozgásformáival fejlődik a gyerekek 

ritmusérzéke, tér- és formaérzéke. Az egyszerű tánclépésekkel 

fejlesztjük mozgáskoordinációjukat, zenei kreativitásukat. 
1. Zenei képességek fejlesztése 

Ritmusfejlesztés 

 Az egyenletes lüktetés megéreztetése. 

 Dalok, mondókák ritmusának megfigyelése. 

 Tempóérzék, ütemérzék fejlesztése (összehangolt mozgással). 

 Tánclépések gyakorlása. 
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Hallásfejlesztés 

 Magas-mély,  

 Halk-hangos, 

 Gyors-lassú érzékeltetése. 

 Dallambújtatás 

 Éneklési készség fejlesztése 

 Hangszínfelismerés 

 

Komplex képességfejlesztés 

 Belső hallás 

 Emlékező képesség (dallamfelismerés, visszhangjáték) 

 Formaérzék (motívumok hosszának megéreztetése) 

 Improvizációs készség, kreativitás 

 

2. Zenehallgatás 

 

Az óvodapedagógus a művészi érték igényével válogatja össze a zenehallgatás anyagát a 

magyar népdalokból, más népek dalaiból és a világ zeneirodalmából. A zenehallgatáshoz 

digitális eszközöket, időnként hangszert is használnak. Megismertetik a gyermekeket 

komolyzenei alkotásokkal, és a cigány kultúra zenei anyagával.  

Célunk: 

 Az éneklés megszerettetése, a közös játék örömének felfedezése.  

 A zenei anyanyelv megalapozása. 

 A dalokat, énekes játékokat úgy válogatjuk össze, hogy 

hangterjedelme a gyermekek által tisztán kiénekelhető legyen, 

aktuális érzelmi állapotot fejezzen ki, a hozzájuk fűződő 

játékszabályok érthetőek legyenek, megfelelve a gyermekek 

befogadó képességének.  

Feladataink: 

 A gyermekek ismerkedjenek a magyar és idegen népdalokkal, 

műdalokkal, az ősi cigányzene hagyományaival.  

 Zenei hagyományaikat, táncaikat az ünnepek keretében is 

felhasználjuk, az együtt táncolás élményét biztosítjuk a kisebbeknek 

is.  

 A zenei élmény, a ritmus, a mozgás szoros összekapcsolódása 

komplex élményhez juttassa a gyermekeket.  

 Lehetőséget biztosítunk a gyermekek önállóan kitalált és készített 

hangszereik kipróbálásához. 

A 3-4 éves gyermekekkel gyakran játszunk ölbeli játékokat, lovagoltatókat, 

simogatókat. A dalok 2-3 hangterjedelműek, 2/4-es üteműek, amelyekben negyed 

és páros nyolcad ritmusok vannak. Megismertetjük az alapfogalmakat, a halk-

hangos, magas-mély közti különbséget, megjelenik az egyenletes lüktetés. 

Felkeltjük a gyermekek érdeklődését a zenehallgatás iránt. A dalokat játékos 

mozdulatokkal, egyszerű tánclépésekkel kísérjük. 

A 4-5 éves gyerekeknek a körjátékok közül már nehezebbeket is válogatunk. 

Megismertetjük a csoportos mozgás és a néptánc egyszerű elemeit. A gyakran 

hallott dalokat, mondókákat dallamról és ritmusról is próbáljuk felismertetni.  A 

tiszta éneklés érdekében gyakran énekelnek önállóan. 
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Az 5-6-7 éves gyerekekkel gyakoroljuk az eddig elsajátított ismereteket. 

Felelgetős, fogyó-gyarapodó, átbújós, két körformás, párválasztós, nehezített 

térformákkal játszható körjátékokat választunk. A már ismert dalokat és 

mondókákat gyakoroljuk, felismertetjük dallamról vagy ritmusról. 

Megismertetünk néhány egyszerű táncos lépést, gyakoroljuk a ritmus játékok 

egyszerű és nehezített formáit. Játékosan fejlesztjük a zenei ismereteket, a zene, 

ritmus, az összerendezett harmonikus mozgást, mely az egész személyiségükre 

hatással van. Ösztönözzük a gyermekeket a saját dallamok kitalálására. 

A fejlődés várható eredménye az óvodáskor végére:  

 A gyermekek felszabadultan, örömmel játszanak dalos játékokat, önállóan is 

kezdeményezik azokat, alkalmazzák az elsajátított ritmikai és játékszabályokat. 

 Tisztán énekelnek, érzik az egyenletes lüktetést és ritmust. 

 Szépen formálják az énekes játékok mozdulatsorait, térformáit. 

 Tudnak élvezettel figyelni a zenehallgatásra. 

 Szívesen énekelnek egymás, ill. szüleik kedvére, hangszerekkel kísérik dalaikat. 

 Ismernek és megneveznek hangszereket, használják a ritmushangszereket. 

 

V.4. Rajzolás, festés, mintázás, kézimunka  

A rajzolás, festés, mintázás, kézimunkázás különböző fajtáival való ismerkedés is fontos 

eszközei a gyermek személyiségfejlődésének, gazdagítják a gyermek belső képi világát. 

A gyermekek többségének otthoni környezetéből hiányoznak azok a tárgyi feltételek, 

amelyek az ábrázoló tevékenységhez szükségesek, ezért az óvodában egész nap folyamán 

biztosítjuk az ilyen irányú tevékenységükhöz az eszközöket, a helyet és az időt. Változatosabb 

technikák alkalmazását igénylik, ehhez segítséget kérnek. A gyermekek munkáinak kiállítása 

ösztönzőleg hat a szülőkre és azokra a gyerekekre is, akik nem szívesen vesznek részt az 

ábrázoló tevékenységekben. Fejlődik esztétikai ízlésük, a finommotorikájuk, tér és 

formaábrázoló képességük, színérzékük. A vizuális nevelésben helyet kap a cigányság sajátos 

szín- és formavilága. 

Tehetséggondozásra a különböző rajzpályázatok, kiállítások, kézműves pályázatok adnak 

lehetőséget.  

Célunk: 

A gyermek élmény és fantáziavilágának képi, szabad önkifejezése. A gyermek tér, forma, 

szín képzetének gazdagítása, esztétikai érzékenységük, a szép iránti nyitottságuk, 

igényességük kialakítása. Nevelési célunk a vizuális észlelés, emlékezet, képzelet, 

gondolkodás fejlesztése. 

Feladataink: 

 A gyermeki alkotó, alakító tevékenység feltételeinek megteremtése 

egész nap folyamán. 

 A 3-6-7 éves korban tervezhető alkotó, alakító tevékenységek 

tartalmának, minőségének fejlesztése. 

 A tevékenység szervezeti formáinak és változatos eszközeinek 

biztosítása a rugalmas napirenden belül. 

 Az érzelmek képi megvalósításának biztosítása. 

 A kiemelkedő tehetségek felkarolása és fejlesztése. 

A gyermeki alkotó, alakító tevékenység feltételeinek megteremtése  

A tevékenység gyakorlásához megfelelő méretű és minőségű eszközöket 

biztosítunk, melyek praktikus, célszerű és esztétikus eszközök. A csoportszobában 

megfelelő hely van a tevékenységekhez, az alkotáshoz elegendő időt, nyugodt 
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légkört biztosítunk. Az eszközöknek állandó helye van, ahol a gyermekek elérik, 

könnyen hozzáférhetnek. Megtanítjuk őket a különböző eszközök tisztán tartására, 

biztonságos használatára. 

A 3-4 éves gyermekkel megismertetjük a gyúrható anyagok alakíthatóságát. 

Segítjük őket, hogy az emberábrázolást, a környezetről, a tárgyakról, 

cselekményekről szerzett ismereteiket saját elképzeléseik alapján jelenítsék meg. 

Az óvodapedagógus változatos eszközök biztosításával teszi kedveltté az ábrázoló 

tevékenységet. Megismerteti a gyerekeket az olló használatával.  

A 4-5 évesek tevékenységét bővítjük a szükséges eszközökkel: ceruzákkal, 

krétával, filccel, ecsetekkel, fonallal, textillel és termésekkel. Komplexitásra 

törekszünk. A gyerekeket biztatjuk a változatos eszköz- és színhasználatra. Az 

ábrázolás eszközeit pakolják el. 

Az 5-6-7 éves gyermekek a már megismert technikákat bátran alkalmazzák, 

önálló kezdeményezéseikben megnyilvánulnak érzelmeik, fantáziájuk, szeretnek 

közös kompozíciókat alkotni. Változatos formában próbálgatják térben és síkban 

elhelyezni alkotásaikat. A mesék, versek, kirándulások élményeit megjelenítik 

alkotásaikban. Kiállításra visszük őket, és kiállítást rendezünk a munkáikból. 

Részt veszünk rajzpályázatokon. 

A fejlődés eredménye az óvodáskor végére:  

 A képalkotásban megjelenítik saját egyéniségüket, elképzelésüket, gondolataikat. 

 A gyermek alkotására jellemző a formagazdaság, a színek egyéni alkalmazása. 

 Örülnek alkotásaiknak és közösen készített kompozícióiknak. 

 Tér-alakításban, építésben bátrak, ötletesek, együttműködők. 

 Rácsodálkoznak a szépre, tudnak gyönyörködni benne, megbecsülik saját és mások 

munkáját. 

 Beszélgetni tudnak az alkotásokról, megfogalmazzák véleményüket. 

V.5. Mozgás, mozgásos játékok 

A gyermekeknek fokozott a mozgásigényük, ezért a mindennapos mozgás része a 

napirendünknek. A rendszeres testmozgás, a gyermekek fejlettségi szintjéhez 

igazodó mozgásos játékok és feladatok a gyermekek pszichomotoros képességét 

fejleszti. Az óvodáskor a mozgáskoordináció fejlődésének szakasza. Változatos 

gyakorlási formákkal járulunk hozzá a gyermekek mozgásfejlődéséhez, közvetett 

módon pedig értelmi fejlődésükhöz. 

A rendszeres mozgás kedvezően hat az erő és állóképesség fejlődésére, nő a 

gyermekek teherbíró képessége. A helyesen végzett mozgásos gyakorlatok 

elősegítik a helyes testtartás kialakítását, felerősítik az egészséges életmód 

hatásait. 

Az óvodában a spontán, szabadon végzett mozgás irányított 

mozgástevékenységekkel egészül ki, melynek személyiségformáló hatása van: 

alakul a gyermekek szabálytudata, önkontrollja, pozitív énképe, együttműködő 

készsége, problémamegoldó gondolkodása.  

A szabad játékra az óvodai nevelés minden napján lehetőséget biztosítunk. A 

gyermekek többsége egészségtelen, rossz lakásviszonyok között él, így a 

szabadban, fából készült mozgásfejlesztő játékszereken végzett mozgások 

kedvezően befolyásolják a gyermeki szervezet növekedését. A családokkal 

közösen szervezett sport délutánok segítik az egészséges életmódra nevelést. 

Egészségük óvása és védelme érdekében, a betegség megelőzés céljából 

rendszeresen a friss levegőn tartózkodunk. Pályázati forrásokból törekszünk 

eljuttatni a gyermekeket sportcsarnokba.  
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A tehetséges gyermekeket a Bozsik program keretein belül fejlesztjük és 

támogatjuk.  

Célunk:  

A gyermek természetes, harmonikus mozgásának, testi képességeinek fejlesztése 

játékos formában. Tájékozódó- és alkalmazkodó képességük, valamint a 

személyiség akarati tényezőinek fejlesztése, a gyermek szabad mozgásvágyának, 

mozgásigényének kielégítése, egészséges, edzett gyermekek nevelése.  

Feladatunk: 

 A 3-6-7 éves korban tervezhető mozgásos játékok, mozgásos 

tevékenységek összeállítása, tervezése, széleskörű mozgásfejlesztést 

segítő eszközök biztosításával.  

 A különböző szervezeti formák megvalósítása a gyermek 

mozgásszükségletének kielégítése érdekében, a baleset elkerülése 

érdekében rendszeres felügyelet és tájékoztatás. 

 Rendszeres egészség fejlesztő testmozgás biztosítása a 

csoportszobában és az udvaron, esetenként a városi sportcsarnokban. 

A mozgás a gyermekek számára létszükséglet, jelentős szerepet tölt be a 

fejlődésükben. Az általános testi képességek fejlődése mellett jelentősen hat az 

érzelmi és szociális képességek alakulására is. Az óvodás gyermek mozgásos 

tevékenységét, mozgásos játékát, a mozgástér kialakítását, az eszközök 

kiválasztását, mindig a gyermek életkorához, általános fejlettségéhez, a csoport 

összetételéhez, a fejlődés üteméhez igazodva tervezzük meg. Ügyelünk rá, hogy 

minden gyermek megtalálja a képességeihez mért feladatot.  

A 3-4 évesek szabad játékában, mozgásában és irányított mozgásos 

tevékenységében a természetes nagymozgások fejlődésének segítése előtérben áll. 

A csoportszobában egyaránt: a kúszásra, csúszásra, mászásra, bújásra, 

egyensúlyozásra minden kínálkozó alkalmat felhasználunk, a mozgásteret és 

eszközöket ehhez alakítjuk. A síkban elhelyezett akadályok ezután jelennek meg. 

A talajgyakorlatok után rézsútos szeren, szerek alatt átbújtatva gyakoroltatjuk a 

gyerekeket. Megismertetjük őket egyszerű ugrásokkal, ugrásgyakorlatokat 

előkészítő mozgásformákkal: szökdelések, fel és lelépések, támaszugrások a 

talajon. Játékanyagunk jórészt futó, fogójátékok. Fontos a mintakövetés. 

A 4-5 éves gyermek többségének mozgása egyre koordináltabbá, járásuk, futásuk 

egyre biztosabbá válik. A nagymozgások fejlesztését bővítjük az egyensúlyérzék 

fejlesztésével, a szem-kéz, szem-láb koordináció fejlesztésével (labdajátékokkal, 

ugróiskolák, kötéljátékok, barkácsoló tevékenységek)  

Az irányított tevékenységek során a járás, futás közben gyakoroljuk a tempóhoz 

való igazodást, az oldalt, és hátrafelé járást, párokban járást. A különböző 

nehézségű játékos gyakorlatok nagyobb feladatot jelentenek a gyermekeknek. Az 

akadályok, eszközök, síkban, térben való mennyiségének, formájának, 

kiterjedésének, ritmusának változásával bővülnek a végrehajtott mozgásformák. 

Gyakoroljuk a támasz-, mély- és távolugrást, a célba és távolba irányított 

dobásokat. Használjuk a jobbra-balra, jobb-bal kifejezéseket. 

Az 5-6-7 éves gyermekek mozgása egyre összerendezettebbé válik. Fő hangsúlyt 

ebben a korban a finom mozgások, az észlelés, az alaklátás, a formaállandóság 

kapja. Egyre több fogó, futó, ügyességi játékkal ismertetjük meg a gyerekeket. 

Megjelenik a tempóváltás, váltóverseny. Ugrások közül a sorozatugrás, magas- és 

távolugrás. A labdagyakorlatok labdavezetéssel, egykezes alsó- és felső célzott 

irányú dobásokkal bővülnek. Gyakorolják párosan és társakkal együtt a 

gimnasztika elemeit. 
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Naponta lehetőséget teremtünk futásra, kocogásra, télen havas játékokra, ősszel 

népi, ügyességi játékokra. 

A fejlődés várható eredménye az óvodáskor végére:  

 A gyermekek igénylik a mozgást, a kedvelt mozgásos játékokat kitartóan játsszák.  

 Mozgástapasztalataik az egyensúlyozásban, ugrásban folyamatosan bővülnek, mozgásuk 

összerendezetté, ritmusossá válik. 

 Térészlelésük, térmélység-érzékelésük, időérzékelésük fejlődésével tudnak a térben 

tájékozódni. 

 Ismerik az irányokat. 

 Mozgásuk összerendezett, esztétikus. 

 Tudnak ütemtartással járni, labdát vezetni. 

 Az ügyességi játékok, egyéni és csapatjátékok szabályait betartják. 

 Szívesen versengenek, képesek a kudarc elviselésére. 

V.6. A külső világ tevékeny megismerése 

Az ember életének fontos szakasza az óvodáskor. Érdeklődésének köszönhetően 

tapasztalatokat szerez a szűkebb és tágabb környezet formai, téri, mennyiségi 

viszonyairól, pozitív érzelmi viszonya alakul ki a természethez.   A gyerekek 

tapasztalatszerzése különböző területeken valósítható meg pl.: társadalmi, 

természeti környezet megismerése, környezetünk formai és mennyiségi viszonyai, 

környezetvédelem, újrahasznosítás, komposztálás, növények gondozása. Minél 

több lehetőséget biztosítunk a gyerekeknek ismereteik változatos körülmények 

közötti alkalmazására, tapasztalatszerzésre. 

Odafigyelünk a gyermekek környezettudatos magatartásának kialakítására, a 

környezetvédelem szerepére, és az újrahasznosítás fontosságára. 

A hátrányos helyzetű gyermekek környezetről szerzett ismeretei szegényesek. 

Leginkább közvetlen környezetükben mozognak, a család ritkán utazik, 

mozgásterük beszűkült. Életmódbeli szokásaik sajátosak, az egészség és a 

környezet nem feltétlen érték számukra.  

Az óvodában a gyerekek szociokulturális helyzetéből adódó hátrányok 

leküzdésének érdekében sok lehetőséget teremtünk a környezet tevékeny 

megismerésére: alkalmat, helyet, eszközt, időt biztosítunk a spontán és szervezett 

tapasztalatszerzésre, ismeretgyűjtésre. A gyermekek természet közelben élnek, 

ezekre az ismeretekre támaszkodva kínálunk változatos tevékenységet, biztosítunk 

élményeket ismereteik bővítése érdekében.  

A gyerekek matematikai képességeik, ismereteik egyoldalúak. Nehezen ismerik 

fel az ok-okozati összefüggéseket. Térben, időben nehezen tájékozódnak. 

Nehézséget okoz az alapvető gondolkodási műveletek alkalmazása.  Különböző 

problémahelyzetek teremtésével elősegítjük a gyermekek problémamegoldó 

gondolkodását, az önálló gondolkodás fejlődését. Többnyire saját készítésű 

eszközöket használunk, ami közel áll a gyerekekhez, manipulatív 

tevékenységekkel: válogatás, mérés, osztályozás (kisebb-nagyobb, rövidebb-

hosszabb, keskenyebb-szélesebb) tudatosítjuk a matematikai alapfogalmakat.  

Célunk: 

 A közvetlen és tágabb környezet felfedezése során a gyermekek 

pozitív érzelmi viszonyának kialakítása a természeti emberi, tárgyi 

világ értékei iránt. 

 Alakuljon ki igényük a természet védelme iránt, szélesedjen 

látókörük. 
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 Önmagukról és közvetlen környezetükről alakuljanak ki elemi 

ismereteik. 

 A gyermekek mennyiségi, alaki, nagyságbeli, tér- és síkbeli 

szemléletének alakítása.  

Feladataink: 

 A 3-6-7 éves korú gyermekek számára érthető helyi környezeti 

értékek felfedeztetése, megszerettetése. 

 Felismertetjük a mennyiségi, alaki, nagyságbeli és térbeli 

viszonyokat. 

 Változatos tevékenységek során matematikai tartalmú tapasztalatok, 

ismeretek birtokába juttatjuk a gyerekeket.  

 Ismerjenek meg olyan eszközöket, amellyel később 

munkafolyamatokat végeznek.  

 

3-4-5 éves korban az óvodába lépő gyermeket esztétikus, szeretetet sugárzó 

környezet várja, ezzel is elősegítjük a beilleszkedést. Előbb közvetlen 

környezetükkel ismertetjük meg őket (óvodánk udvara, közvetlen utcák). 

Igyekszünk gazdagítani az élősarkot. 

Élményszerző séta során gyakoroljuk a helyes gyalogos közlekedést. 

Megfigyeljük az időjárás és öltözködés közötti összefüggést.  

Lehetőséget teremtünk a környező valóság formáival, mennyiségi viszonyaival 

kapcsolatos tapasztalatszerzésre.  

Összehasonlításokat, szétválogatásokat, végzünk, halmazokat rendezünk, 

összehasonlítunk. Számlálunk 6-os számkörben. 

5-6-7 évesek már ismerkednek az óvoda tágabb környezetével is. Megtapasztalják 

az időjárás változásának hatását. Folyamatosan gyűjtjük a természet kincseit az 

élősarokba. Ültetünk, csíráztatunk, hajtatunk. A gyerekek maguk gondozzák 

növényeiket. Lehetőséget biztosítunk arra, hogy minden jelenséget figyelhessenek 

meg a séták során melyről kérdezhetnek, véleményt alkothatnak. Kísérletezésre és 

megfigyelésekre a csoportban adunk lehetőséget. Közlekedéssel kapcsolatos 

ismereteiket bővítjük. 

Tárgyakat, személyeket, halmazokat sorba rendezzük, felismerjük a 

szabályosságot. Sorozatokat készítünk mennyiségi tulajdonságok szerint. 

A fejlődés várható eredménye az óvodáskor végére:  

 A gyermekek tudják lakcímüket, szüleik nevét, foglalkozását, óvodájuk nevét 

 Tudják születési helyüket, idejüket 

 Különbséget tudnak tenni az évszakok között 

 Ismerik környezetük növényeit, állatait, épületeit 

 Gyakorlottak az elemi közlekedési szabályok betartásában, ismerik a közlekedési 

eszközöket. 

 A tárgyakat meg tudják számlálni, össze tudják hasonlítani mennyiség, nagyság, forma, 

szín szerint 

 Egyszerű műveletekre képesek 10-es számkörben, logikus gondolkodásuk megfelelően 

fejlődik. 

 Megkülönböztetik a térirányokat. 

 Igényükké válik a környezet rendje, védik, óvják a természetet. 

V.7. Munka jellegű tevékenységek 

A személyiségfejlődés fontos eszköze a munkajellegű játékos tevékenység.  
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A munkavégzésnek a családi modellből hiányzó elemei miatt az óvodában be kell 

tartanunk a fokozatosság és rendszeresség elvét, s ezeket játékban is gyakoroltatjuk.   A 

gyermekek az óvodában a munkához való viszony alapképességeit sajátítják el, ezért a 

gyermekekkel szemetet, falevelet gyűjtünk, udvart rendezünk, különböző munkafeladatokba 

vonjuk be őket.  

Célunk: 

A munka jellegű tevékenységek a gyermeki munka megszerettetésén keresztül olyan 

készségek, képességek, tulajdonságok kialakítása, melyek pozitívan befolyásolják a 

gyermekek kötelességteljesítését, kötelességvállalását, kitartását, önállóságát, 

felelősségérzetét, céltudatos magatartását. 

Feladatunk: 

A különböző típusú munka jellegű tevékenységek tervezése, szervezése és azok 

feltételének biztosítása. Kiemelt feladatunknak tarjuk a munkára való nevelést. Fontosnak 

tartjuk az önkéntesség, rendszeresség, fokozatosság elvét. Ismerjék meg a különböző 

eszközök, szerszámok nevét, használatának módját, tisztítását, tároló helyét. Tapasztalatot, 

jártasságot szereznek, ezáltal nő az önbizalmuk, személyiségük gazdagodik. Lelki 

kiegyensúlyozottságot érezhetnek, hogy segíthetnek.   

A munka az óvodai élet egészét áthatja.  

Az önkiszolgálás az óvodáskor kezdetétől egészen az emberi élet teljes hosszáig 

meghatározó tényező. Fontos szabályok és szokások elsajátításának színtere az 

óvoda. A munka az óvodás gyermek számára játékos jellegű. Megjelenési formái 

sokoldalú tapasztalathoz juttatja a gyermekeket. Formái: önkiszolgálás, naposi 

teendők, a gyermek saját személyiségével kapcsolatos munkák, a csoport 

érdekében végzett munkák, kerti munkálatok, csoportszoba rendben tartása, 

növények gondozása, ápolása, az óvoda környezetének rendben tartása, egyéb 

aktuális megbízások. 

Az étkezés, az öltözködés, higiéniai jellegű tevékenységek elsajátítása a 

gyermekek további életét is maghatározza. Ehhez kapnak segítséget a gyermekek 

a felnőttek példaadásával, az eszközök biztosításával, használatuk 

megismertetésével, tisztántartásának módjával. A szokás kialakítása a személyes 

kötődés, mintaadás, dicséret, türelem és gyakorlási idő biztosításával a 

tapintatosság és következetesség elvén működik. 

A fejlődés várható eredménye az óvodáskor végére  

 A gyermekek örömmel teljesítik kötelességüket. 

 A közös munkát értékelik és megbecsülik, szívesen végzik. 

 Önállóan végzik a naposi munkát, segítenek a kisebbeknek. 

 Az egyéni megbízatásokat teljesítik, önként is kérnek feladatot. 

 Részt vesznek a környezetük ápolásában, tisztántartásában, megóvásában. 

 Gondoskodnak kisállataikról, növényeikről, védik környezetük élőlényeit. 

 

V.8. A tevékenységben megvalósuló tanulás 

A tevékenységekben megvalósuló tanulás 

Az óvodai nevelés szerves része a tanulási folyamat, elsődleges célja az óvodás 

gyermek képességeinek fejlesztése, tapasztalatainak bővítése, rendszerezése. Az 

irányított tanulás feladata a gyermekek óvodai játékában, munkájában rejlő 

spontán tanulási lehetőségek kiegészítése, a családi nevelésben felfedezhető 

hiányok pótlása, a pozitívumok kiemelése, tehetségek felfedezése, az 

iskolakezdéshez az esélyegyenlőség megteremtése. A pedagógus a tevékenységek 
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és foglalkozások alkalmával tudatosan figyel a gyermekcsoport és az egyes 

gyermek motiváltságára.  

A tanulás lehetséges formái az óvodában: 

 Spontán játékos tapasztalatszerzés. 

 Cselekvéses tanulás. 

 Az óvodapedagógus által irányított tapasztalatszerzés, felfedezés. 

 Gyakorlati problémamegoldás. 

Kötelező: 

 Mozgás, mozgásos játékok 

 Ének, zene, énekes játék, gyermektánc (4-5-6-7 éveseknek) 

Közvetve kötelező:  

 Vers, mese. 

 A külső világ tevékeny megismerése (5-6-7 éveseknek). 

Kötetlen:  

 Rajzolás, festés, mintázás, kézi munka. 

 A külső világ tevékeny megismerése 

 Ének, zene, énekes játék, gyermektánc (3-4 éveseknek). 

 Vers, mese. 

Feladataink: 

 Spontán módon kezdeményezett játékokat szervezünk, melyben 

minden tanulási tartalom, ismeret, jártasság, készség megjelenik, mert 

a játék a legfőbb személyiségfejlesztő eszköz az óvodás gyermek 

életében.  

 Tudatosan és tervszerűen biztosítjuk a fejlődéshez szükséges 

differenciált tevékenykedés feltétel rendszerét.  

 Fontos, hogy a gyermek a tanulási tevékenységben is örömmel és 

önként vegyen részt, végig motivált legyen.  

 A gyermeket az egyéni teljesítőképességeihez mérjük, képességeinek 

megfelelő feladatok elé állítjuk, sikerélményhez juttatjuk őket.  

 A tevékenységekben megvalósuló tanulási tevékenységeket az 

évszakok természetes körforgása köré rendezzük, élet közelivé 

tesszük. 

 Nevelésünkben törekszünk a komplexitásra.  

 Az egyéni fejlettséget figyelembe véve gondoskodunk a 

felzárkóztatásról, tehetséggondozásról.  

A halmozottan hátrányos gyermekek esetében a tanulás tág értelmezése kerül 

előtérbe, miszerint tanulásnak tekinthető mindazoknak a jártasságoknak, 

készségeknek, képességeknek a kialakítása melyek az érzelmi és akarati 

tulajdonságok fejlődését és a viselkedés alakulását is elősegítik. Játék közben a 

gyermek problémákkal kerül szembe, feladatokat kap és old meg. Kialakul és 

fejlődik az önállósága, a feladattudata, a kezdeményező, az alkotó és szervező 

képessége.  

Játékba integrált tevékenységek szervezési időkeretei: 

 

 Vers

elés, 

mesélés 

  

 

Ének, 

zene, 

énekes 

játék, 

gyerm

Rajzo

lás, 

festés, 

mintázás, 

kézi 

Mozgá

s, 

mozgá

sos 

játéko

Mozgá

sos 

percek 

A külső 

világ 

tevékeny 

megisme

rése 
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ek-tánc munka k  

3-4 

éveseknek 

Napo

nta 

Heti 1x Heti 

1x 

Heti 1x Napont

a 

Heti 1x 

4-5 

éveseknek 

Napo

nta 

Heti 1x Heti 

1x 

Heti 1x Napont

a 

Heti 2x 

5-6-7 

évesek

nek 

Napo

nta 

Heti 1x Heti 

1x 

Heti 2x Napont

a 

Heti 2x 

 
A fejlődés jellemzői óvodáskor végére:  

 A komplex nevelő hatás eredményeként a gyermekek többsége eléri az iskolai élet 

megkezdéséhez szükséges fejlettségi szintet (testi, lelki, szociális érettség). 

 Belép a lassú átmenetnek abba az állapotába, amelyben az óvodásból iskolás érik. A 

rugalmas beiskolázás az életkor figyelembevétele mellett lehetőséget ad a fejlettség 

szerinti iskolakezdésre. 

Az iskolaérettséghez az alábbi feltételek megléte szükséges: 

 A testi, lelki, szociális érettség, amely mindegyike egyaránt 

szükséges a sikeres iskolai munkához.  

 A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek esetében folyamatos, 

speciális szakemberek segítségével végzett pedagógiai munka mellett 

érhető csak el a fentiekben leírt fejlettségi szint.  

 

VI. Óvodánk hagyományos ünnepei, rendezvényei 
A néphagyományok ápolása az óvodai élet szerves része. Az óvodapedagógus 

feladata a népi hagyományok és a helyi szokások megismertetése a gyermekekkel, 

pozitív érzelmi viszony, a hagyományok tiszteletének kialakítása.  

VI.1. Jeles napok, az óvoda egyéb ünnepei 

A jeles napok megünneplésére csoportonként kerül sor. Az óvodapedagógus 

előkészíti, változatos tevékenységek sorával ráhangolja a gyermekeket az 

ünneplésre. Szívesen ellátogatunk más óvodák hagyományőrző rendezvényeire.  

Évszakok köré gyűjtve 

 

Évszak Jeles nap Óvoda egyéb ünnepei 

Ősz  Állatok világnapja 

 

 Őszmarasztaló 

 Vitamin nap 

 Szép korúak napja 

Tél  Mikulás 

 Advent 

 Karácsony (foglalkoztató) 

 Farsang 

 Nyílt napok 

 Egészség napok 

Tavasz  Húsvét (foglalkoztató)  Március 15. 

 Víz világnapja (március 22.) 

 Föld napja (április 22.) 

 Madarak, fák napja (május 22.) 

 Anyák napja 

 Gyermeknap 
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 Évzáró, ballagás 

 Ovicsalogató 

 Cigánykerék 

Nyár   Kirándulás 

 Új gyerekek foglalkoztatója 

 

 

VII. Az esélyegyenlőség növelését célzó intézményi célkitűzések 
Célunk:  

Biztosítani az egyéni bánásmód elvének teljes körű érvényesülését, a gyermekek 

mindenek felett álló érdekének szem előtt tartása által. Biztosítani kell minden 

gyermek számára az esélyegyenlőséget. Fel kell lépni a kirekesztés, 

megkülönböztetés, az egyenlő bánásmód megsértése ellen.  

Feladatunk: 

 Minden gyermek képességeihez igazodó egyéni fejlesztés biztosítása.  

 A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek képességüknek megfelelő 

szakmai támogatással, integráló környezet biztosítása.  

 A körzetünkhöz tartozó gyermekek felvételének biztosítása, beleértve 

a HH és HHH gyermekek felvételét. 

 A szülők figyelemfelhívása a rendszeres szűrővizsgálaton való 

részvételre. 

 Az óvodapedagógusok továbbképzése.  

 Az egészséges életmód szokásainak kialakítása.  

 Családi és közösségi kapcsolatok kialakítása, tartalmi gazdagítása.  

 Az értelmi fejlődés, a kognitív funkciók fejlesztése.  

 

VII.1. Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek nevelése 

Az óvodai nevelés országos alapprogramjában meghatározott nevelési, fejlesztési 

tartalmak minden gyermek számára szükségesek. Az óvodai nevelés a kiemelt 

figyelmet igénylő gyermekeknél is a nevelés általános célkitűzéseinek 

megvalósítására törekszik. A nevelés hatására a sérült kisgyereknél is fejlődik az 

akaraterő, alkalmazkodó készség, önállóságra törekvés, érzelmi élet, az 

együttműködés. A sajátos nevelési igény szerint kialakított környezet, a szükséges 

eszközök megléte akkor biztosítja a gyermek optimális fejlődését, ha a gyermek 

mindig csak annyi segítséget kap, ami a további önálló cselekvéséhez szükséges.  

 Speciális helyzetből adódó feladatok 

 A gyermeket integrált nevelés keretében spontán tanulási helyzetbe hozzuk a 

játéktevékenységen belül.  

 A gyermekek ismereteinek bővítését változatos tevékenységek és eszközök felkínálásával 

segítjük elő. 

 Készségeik, képességeik fejlődésének segítése: egyéni differenciálással.  

 A tanulási és nevelési folyamatban motivációval aktivitásra serkentjük a gyermekeket.  

 Megalapozzuk kommunikációs és nyelvi kultúrájukat. 

 Csökkentjük a velük szembeni előítéleteket. 

 Pozitívumok megerősítése, nyitott óvodai kapcsolat megteremtése (szülők, intézmények). 

 Segítjük nyelvi hátrányaik leküzdését. 
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 Felkészítjük őket a másság elfogadására. 

A sajátos nevelési igényű gyermekek nevelése 

A sajátos nevelési igény kifejezi a gyermek életkori sajátosságának a 

fogyatékosság által okozott részleges, vagy teljes körű módosulását, vagy a 

képességek részleges vagy teljes kiesését, fejletlenségét, eltérő ütemű 

fejleszthetőségét. A habilitációs és rehabilitációs tevékenység csapatmunkában 

valósul meg. A fejlesztés alapja a szakértői bizottság szakvéleménye. Az óvoda 

nevelési programja és a sajátos nevelési igény összhangban áll. 

Az óvodai nevelő munka során figyelemmel kell lenni arra, hogy: 

 Az elvárások igazodjanak a gyermek fejlődési üteméhez. 

 A fejlesztésük a számukra megfelelő területeken valósuljon meg. 

 A nevelő, fejlesztő munka ne terhelje túl a sajátos nevelési igényű 

gyermeket. 

 A gyermekek egyéni fejlesztését a speciális szakemberek és az 

óvodapedagógus összehangolt munkája jellemezze.  

A beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek nevelése 

A beilleszkedési, tanulási, magatartási gonddal küzdő gyermekek nevelése, 

fejlesztése óvodai feladat. A szakértői véleménnyel rendelkező BTMN-es 

gyermekek fejlesztését logopédus, fejlesztőpedagógus és mozgásfejlesztő. 

Fejlesztési feladatokat az óvodapedagógussal összeegyeztetik.  

 

VII.2. Az integrált nevelés feltételeinek megteremtése 

 Biztonságos, esztétikus környezet kialakítása. 

 Az óvoda minden dolgozója részt vesz a folyamatban, egyéni bánásmódot alkalmaz. 

 Az óvodapedagógus differenciálást segítő módszereket, eszközöket, eljárásokat, 

tevékenységeket szervez. 

 A gyermekek személyiségfejlődését a játékon keresztül mozgással, tapasztalatszerzési 

lehetőséggel segítjük elő. 

 A részképességeikben elmaradott gyermekek számára biztosítjuk szakemberek 

segítségével a csoporton kívüli fejlesztő foglalkozásokat (logopédus, fejlesztő pedagógus, 

gyógypedagógus).  

 A gyermekeket a játékon keresztül saját belső mérőeszközünk segítségével mérjük fel. 

Fejlesztésük egyéni fejlesztési terv szerint történik, fejlődésüket méréssel követjük. 

 Szükség szerint a helyi Pedagógiai Szakszolgálat segítségét kérjük (iskolaérettségi 

vizsgálat, tanulási nehézség gyanújának felmerülése, magatartási problémák megjelenése, 

beilleszkedési zavarok, veszélyeztetettség esetén). 

 A szülőknek biztosítjuk a lehetőséget, hogy gyermekeik óvodai életébe is betekintést 

nyerjenek. 

 Új kapcsolattartási formákat szervezünk, melyben a család és az óvoda egymásra épülő, 

egymást segítő értékeket közvetít (foglalkoztató délelőttök, játékdélutánok, 

sportversenyek, közös ünnepi készülődés, gyalogtúra, kirándulás, varró- főző- 

ajándékkészítő-, kertészeti foglalkozások). 

Az integrált nevelésben részt vevő óvoda: 

 Fejlesztésük egyéni fejlesztési terv szerint történik, fejlődésüket 

méréssel követjük. 

 Külön gondot fordít arra, hogy a gyermek minden segítséget 

megkapjon a hátrányainak leküzdéséhez.  
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 Az óvoda vezetője támogatja a pedagógusok integrációt segítő 

szakmai továbbképzését.  

 Pedagógiai gyakorlatában elemzi és értékeli az egyéni bánásmód 

megvalósítását.  

 

VII.3. Aroma nemzetiségi gyermekek nevelése 

Óvodánk magyar nyelvű roma/cigány kulturális nevelést folytató óvoda. 

Programunk megfogalmazza az óvodai nevelés egészére nézve azokat a 

feladatokat, amelyek a cigány kultúra, hagyományok őrzését szolgálják, valamint 

a gyermekek egészséges identitásának kialakulását, a másság elfogadását, 

származásuk büszke vállalását eredményezik.  

A kisebbségi óvodai nevelés megszervezése: 

 A gyermek óvodába lépésétől az iskola megkezdéséig tart. 

 Nevelő munkánkat kiegészíti a családdal, a Kisebbségi 

Önkormányzattal való együttműködés, hagyományápolás, a 

kisebbségi identitástudat megalapozása. 

 Óvodánk rendelkezik a roma kultúra ápolását segítő eszközökkel 

(irodalmi gyűjtemények, zenei anyagok, roma alkotók munkái). 

 A roma kulturális nevelés magyar nyelven folyik. 

A fejlődés jellemzői óvodáskor végére:  

 A gyerekekben pozitív érzelmi viszony alakul ki kultúrája iránt. 

 Ismer a saját kultúrájából merített dalokat, meséket, verseket, mondókákat. 

 Ismeri, tiszteli a hagyományaikat. 

 

 

VII.4. A HH és HHH gyermekek nevelésének célja és feladata 

 Célunk: 

Olyan óvodai környezetet és légkört teremtsünk, melyben az egyénre szabott 

módszerek, eljárások, sokszínű tevékenységek elősegítik a gyermek szociális, 

érzelmi, értelmi, testi fejlődését. Kibontakozhasson személyisége, nyitottá váljon 

a külvilág felé, merjen adni és elfogadni. A képességeik fejlesztésével elősegítjük 

beilleszkedési esélyeiket a többségi társadalmi életbe, felkészülnek a tanulás 

folyamatára, amellyel esélyegyenlőséget élvezhetnek a munkaerő piacon.  

Feladatunk: 

Az esélyegyenlőség érdekében az óvoda személyi és tárgyi feltételeinek 

megteremtése, oly módon, hogy a gyermek legfőbb tevékenységében a játékban 

tudjon felszabadulni, tanulni, ismereteket szerezni, kommunikálni. A gyermeket 

sajátos bánásmód illeti meg. 

VIII. Gyermekvédelem  
Az óvoda házirendjében meg kell fogalmazni azokat az óvó, védő előírásokat, 

melyeket az óvodában tartózkodásuk ideje alatt a gyermekeknek be kell tartani.  A 

gyermekek jogait, személyiségét, emberi méltóságát tiszteletben kell tartani, 

védelmet kell számukra biztosítani a fizikai és lelki erőszakkal szemben. Az 

óvodai nevelés során tilos a hátrányos megkülönböztetés bármilyen okból (szín, 

nem, vallás, nemzeti, etnikai hovatartozás, jövedelmi helyzet, kor, 

cselekvőképesség hiánya, születési vagy egyéb helyzet). 



 

751 

Fontos, hogy a gyermekvédelmi felelős és az óvodapedagógusok jól ismerjék az 

adott gyermek környezetét, fejlettségi és neveltségi szintjét, családjának 

szerkezetét, életmódját, kulturális színvonalát (családlátogatás szerepe). 

Óvodánkba eltérő szociokulturális környezetből érkeznek a gyermekek. Vannak 

hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű és veszélyeztetett gyermekek 

is. Az életszínvonal szinten tartásának, a létbizonytalanságnak a gyermekek a 

legnagyobb vesztesei. 

A gyermekek jogainak megvalósulásához együttes munkára van szükség, a 

pedagógusok, gyermekjóléti szolgálat, gyámügyi hivatal, jogalkotók, 

szakszolgálatok összefogásával. 

A veszélyeztetettség, gondozási problémák, anyagi hátrány, élelmezésügyi 

gondok felmerülésénél azonnali jelzőrendszerünk működik a gyermek-és 

ifjúságvédelmi felelősünk által. A segítségnyújtás gyakori módjai: ingyenes 

hétvégi étkezési jegyek, nyári táboroztatás, azonnali segítségnyújtás, rendkívüli 

segélycsomag kiértesítése, óvodáztatási támogatás, gyermekvédelmi támogatás, 

ügyintézések, stb.  

Célunk: 

Feltárni azokat a körülményeket, amelyek óvodásaink családi helyzetét 

hátrányosan érintik, illetve veszélyeztetik. A hátrányos élethelyzetben levő 

családok segítése, a gyermekek fejlesztése.  

Feladatunk: 

 A segítségnyújtás, a gyermekek egyéni sorsával való törődés, a hátrányok enyhítése az 

óvodai nevelés keretein belül. 

 A gyermekek személyiségét, emberi méltóságát és jogainak tiszteletben tartása. 

 A szülőkkel bizalmas kapcsolat kialakítása a családi nevelés hiányosságainak 

kompenzálása érdekében.  

 Szoros kapcsolat kiépítése a segítő, támogató, védelmi intézményekkel, szakemberekkel.  

 Prevenció. 

 

 

IX. Ellenőrzési, értékelési rendszerünk 

IX.1. A pedagógiai munka ellenőrzése, értékelése 

Az ellenőrzés, értékelés célja a pedagógiai módszerek, eljárások segítése, 

fejlesztése- az óvodapedagógusok megújulási képességének, innovációjának 

elősegítése.  

Az intézményben folyó pedagógiai munkáért az intézmény vezetője a felelős. Az 

ellenőrzés az értékelés megszervezése az ő feladata.  

Az ellenőrzés feladatait az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata, 

valamint a személyre szóló munkaköri leírás, a belső ellenőrzés rendszerét a Belső 

Ellenőrzési Szabályzat tartalmazza. 

Az ellenőrzés a nevelési év során előre ütemezetten történik, melyet az intézmény 

éves munka terve tartalmaz. 

Év végén összegző, elemző értékelést készítünk, melynek kiemelt szempontja az 

iskolai életre való felkészültség ellenőrzése, értékelése. 

Az ellenőrzés, értékelés területei  

a) Az írásos dokumentumok ellenőrzése, értékelése  

b) A nevelői, pedagógiai gyakorlat ellenőrzése, értékelése  
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c) A helyi nevelési program megvalósulásának vizsgálata   

a) Az írásos dokumentumok ellenőrzése 

A pedagógiai munka tervezése, elemzése a gyermek egyéni megfigyelései, az 

egyénre szabott nevelési – fejlesztési eljárások, folyamatos írásbeli munkát 

jelentenek. Segítik a folyamatok célirányos egymásra épülését, ugyanakkor 

rugalmas alkalmazását és a gyerekekhez való igazodását biztosítják.  

A gyermekcsoport nevelési – tevékenységi programjának tervezése a gyermekek 

fejlődési üteméhez, igényeihez, a spontán helyzetekhez igazodik, a feladatok 

egymásra épülnek. 

Az írásbeli dokumentumok ellenőrzése, értékelése folyamatosan történik. A 

csoport nevelési év végi értékelései határozzák meg a következő év feladatait.  

b) A nevelői, pedagógiai gyakorlat elemzése, ellenőrzése, értékelése 

A pedagógiai gyakorlati munka ellenőrzése két színtéren valósul meg: 

 a gyermek fejlettségének ellenőrzése, értékelése 

 a pedagógus gyakorlati munkájának értékelése 

A gyermek fejlettségének ellenőrzési szempontjai 

 az írásban rögzített egyéni megfigyelések, kiindulópontok, fejlesztési 

feladatok áttekintése, elemzése 

 a gyermek megfigyelése játékban és különböző tevékenységek 

közben (egyéni képességfejlesztés) 

 a gyerekek munkáinak elemzése 

 gyermekek fejlődésének mérése (intézményi egyéni fejlettségmérő 

rendszer – DIFER az IPR megvalósítási időszakában) 

 

A pedagógusok gyakorlati munkájának ellenőrzési, értékelési alapelvei 

Az ellenőrzés a nevelési év során előre ütemezetten történik.  

Eszköze: belső önértékelési rendszer. 

c) A helyi nevelési program megvalósulásának vizsgálata 

Programunk gyakorlatban történő beválását a „Fejlődés várható eredménye az 

óvodáskor végén” című fejezetben leírtak megvalósulása jelenti. Nevelési 

Programunk részletesen szabályozza a kimenetet, a sikeres fejlesztő munka 

kritériumait. A program ellenőrzésében az intézményvezető irányításával 

valamennyi óvodapedagógus részt vesz.  

A program vizsgálatának szempontjai 

 A helyi nevelési program hatása, a gyermekek nevelésében megjelennek-e a tervezett 

fejlesztő hatások, megfigyelhető-e a gyermekek viselkedésében a változás, fejlődés. 

 Meg kell vizsgálnunk, mit adott a helyi program a gyerekeknek, milyen eredményeket 

hozott szocializáció terén, a megismerésben, kommunikációban, mennyire biztosította a 

tapasztalatszerzés játékos lehetőségeit. 

X. Írásos dokumentumok  

Alapdokumentumunk: Az Óvodai nevelés országos alapprogramja  

Az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja 

 A nemzeti, etnikai kisebbség óvodai nevelésének irányelvei 

 A sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelvei 

 A halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek Integrációs Pedagógiai 

Rendszerének irányelvei 

 Esélyegyenlőségi terv 

Az intézményvezető éves munkaterve 
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 Pedagógiai, tanügyi- igazgatási, általános feladatok 

 A helyi program kiemelt feladatai 

 Csoportok látogatásának tervezése 

A gyermekcsoport nevelési feladatainak, tevékenységeinek tervezése 

 A szokásrendszer és nevelési feladatok tervezése (időkeret: fél év) 

 Eseményterv, programterv (időkeret: negyedév) 

 A tevékenységi rendszer fejlesztési terve (időkeret: 1 hét) 

Az egyéni fejlődés, fejlesztés dokumentumai 

 A gyermek egyéni fejlettségét dokumentáló, fejlesztési feladatokat 

tervező dokumentum, amely kiterjed 3-7 éves korig a nevelési és 

ismeretszerző folyamatokra. 

Felvételi- mulasztási napló 

 Pontos naprakész nyilvántartás 

 

XI. Érvényességi nyilatkozat  

1. Az Óvodai Nevelési Programot az óvoda, a helyben szokásos módon nyilvánosságra 

hozza:  

 a Reményhír Intézmény könyvtárában 

 A Reményhír Intézmény honlapján 

Megtekinthető továbbá:  

 a fenntartónál 

 az óvoda irattárában 

 a Reményhír Intézmény igazgatójánál  

  az óvoda intézményegység-vezetőjénél 

2. Az óvodai nevelési program érvényessége: 2013. szeptember 01-től határozatlan ideig.  

3. Az óvodai nevelési program módosítása:  
A módosítás lehetséges indokai:  

 Személyi és tárgyi feltételek változása  

 Belső szervezeti változtatások 

 Nevelési, pedagógiai tartalmi változtatások 

 Fenntartó részéről kezdeményezett változtatások  

 A szülői szervezet részéről kezdeményezett változtatások 

 Törvényi módosítások követése 

 Tantestület 50%-ának javaslatára.  

A módosítás módja: A módosítási indokok alapján az igazgató 

előterjesztésében a véleményező közösségekkel egyeztetve a nevelőtestületi 

elfogadással.  

A programot évente felül kell vizsgálni az óvodavezetésnek, és szükség esetén 

kezdeményezni a módosításokat. Az óvodai nevelési program módosítása a nevelőtestületi 

elfogadás után a fenntartó jóváhagyásával válik érvényessé.  

Módosítások adminisztrálása: a program kiegészítő egységeiként hozzáfűzve.  

XII. Felhasznált irodalom 

 A Kormány 326/2012. (XII.17.) Kormány rendelete az Óvodai 

nevelés országos alapprogramjáról 
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  Az óvodai nevelés programja 1989. 

 1. számú melléklet a 32/1997. (XI.5.) Kormányrendelethez, Nemzeti, 

etnikai kisebbség óvodai nevelésének irányelve 

 Mérey Ferenc – V. Binét Ágnes: Gyermeklélektan (Gondolat kiadó 

Bp. 1978.) 

 Porkolábné Dr. Balogh Katalin: Kudarc nélkül az iskolában (Alex-

typó Bp. 1992.) 

 Nagy Jenőné: Óvodai programkészítés, de hogyan? (NAT-TAN 

sorozat Bp. OKI 1996.) 

 Fábián Katalin: Tevékenységközpontú óvodai nevelési program 

 A Békéscsabai Penza Lakótelepi és Becsey Oszkár utcai Óvoda 

Pedagógiai Programja  

 Forrai Katalin: Ének az óvodában (Editio Musica Bp. 2006.) 

 Törzsök Béla: Zenehallgatás az óvodában (Editio Musica Bp. 1982.) 
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IV. REMÉNYHÍR 

INTÉZMÉNY ALAPFOKÚ 

MŰVÉSZETI ISKOLÁJA 
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1 Nevelési program 

 

1.1 A művészeti iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai 

alapelvei, értékei, célja, feladata, eszközei, eljárásai 

 

Művészeti iskola pedagógusai elkötelezettek azon alapelvek iránt, hogy a művészet 

értékközvetítő szerepével a tanulók személyisége kibontakoztatható, és az egyéni képességek 

figyelembe vételével fejleszthető. Különös figyelmet fordítanak az esélyegyenlőség 

biztosítására.   

Pedagógiai alapelveink között szerepel a kimenet elvű művészetoktatás, a példamutatás, 

kudarcélmények kiküszöbölése, tehetséggondozás.   

Tudatosan figyelünk arra, hogy a hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű 

gyerekeknek is lehetőségük legyen tehetségük kibontakoztatására.  

 

Az alapfokú művészetoktatással célunk, hogy a művészet eszközeivel egy sokoldalú 

művelt személyiség kialakítását segítsük elő.  

Arra törekszünk, hogy művészeti egységünkben minden növendék saját képességeinek, 

lehetőségeinek megfelelően fejlődjön, a közösségi alkalmakon önismeretük, együttműködési 

és kommunikációs készségük erősödjön.  

Alapvető célunk, hogy az eltérő érdeklődésű, kultúrájú növendékeket képességüknek és 

tehetségüknek megfelelően készítsük fel a társadalomba való beilleszkedésre, és arra, hogy 

képesek legyenek a művészetek értésére és művelésére. 

 

További célok és feladatok: 

 

 A zenei műveltség megalapozása és képességek fejlesztése. 

 A zenei olvasás és írás megalapozása és fejlesztése. 

 Az improvizációs készség és képesség kialakítása. 

 Általános zenei műveltség, művészetek megismertetése. 

 Részvétel a művészeti életben. 

 

A művészeti oktató-nevelő munka eszközei: 
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A pedagógiai eszközök megválasztásában kitüntetett szempontok: minden gyermek 

számára, az életkori jellemzők figyelembe vételével, képességinek, érdeklődésének, valamint 

távolabbi céljainak megfelelő programokat, tevékenységi formákat biztosítani; személyes 

példamutatással neveljük növendékeinket toleranciára, a másság elfogadására, empátiára, az 

emberi jogok tiszteletben tartására. 

Intézményünkben az alábbi csoportosításban az alábbi nevelési módszereket, 

eszközöket alkalmazzuk: 

 A meggyőzés, a felvilágosítás és a tudatosítás módszerei; 

 A tevékenység megszervezésének módjai: megbízás, ellenőrzés-értékelés, játékos 

módszerek, gyakorlás. 

  

A magatartásra ható módszerek: 

 Ösztönző: helyeslés, bíztatás, elismerés, szereplési / bemutatkozási lehetőség, dicséret, 

oklevél, osztályozás, jutalmazás 

 Kényszerítő: felszólítás, kizárás az iskolából 

 Gátlást kiváltó, a nevelés sikerét veszélyeztető körülmények kizárását célozzák: 

ellenőrzés, figyelmeztetés, elmarasztalás.  

 

A nevelési módszerek formái: 

 Nyelvi (verbális) eszközök: beszéd, beszélgetés  

 Nem nyelvi (non verbális) eszközök: mimika, szemmozgás, tekintet, testhelyzet, 

mozdulatok; gesztusok 

 

Eljárások: 

 Beiratkozott növendékek megismerése, családi háttér, kapcsolattartás kialakítása. 

 Kiskorú növendékeknél fokozatosan vezetjük át őket a játékközpontú cselekvésekből 

az iskolai tanulás tevékenységeibe. 

 Fokozatosan mintákat adunk az ismeretszerzéshez (aktív részvétel az 

ismeretszerzésben), a feladat- és problémamegoldáshoz; reális énkép és önismeret 

alakításával, az önértékelés képességének fejlesztésével, az együttműködés értékének 

tudatosításával kívánjuk kialakítani az egyéni és társas csoportos produkciók során 

keletkező siker- és kudarcélmények feldolgozását.  

 Az értelmi és érzelmi intelligencia mélyítését speciális pedagógiai eljárásokkal kiemelt 

feladatnak tekintjük. 

 Fejlesztjük a növendékek kreativitását, gondoskodunk egészséges terhelésükről, 

követjük érési folyamatukat, személyre szóló, fejlesztő értékelést adunk róluk. 
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 Értelmi és érzelmi alapozással formáljuk a személyiség erkölcsi arculatát, 

megismertetjük, gyakoroltatjuk a helyes magatartásformákat. 

 Élményt adó tanulási helyzeteket és ismeretszerzési alkalmakat kínálunk tanulóinknak, 

az így szervezett tanulási folyamat juttatja közel őket a megismerés, a tudás öröméhez, 

erősíti meg önbizalmukat és növeli teljesítményük értékét. 

 A tanulók a megszerzett művészeti tudásukat valóságos funkcióban, fellépések 

alkalmával, produkciók létrehozásával teljesítik ki, teszik közkincsé.  

 Erősítjük a kortárs kapcsolatokat; 

 Az iskolában folyó nevelő-oktató munka mérési, ellenőrzési, értékelési és 

minőségbiztosítási rendszerében meghatározott rend szerint funkciójuknak  

 megfelelően visszajelzést, értékelést adunk a tanulók fejlődéséről. Segítjük az 

önfejlesztő stratégiájuk alakításában őket. 

 Intézményünk a miniszter által kiadott Tanév rendjének figyelembe vételével - 

tanévenként meghatározott Munkaterv szerint szervezi a művészeti oktató-nevelő 

munkát. 

 Egyéni és csoportos órák beosztása a tantárgyfelosztásban realizálódik. 

 A művészeti iskola speciális, egyéni tanítási programja lehetőséget biztosít a szülőkkel 

való aktív, rendszeres kapcsolttartásra. 

 

1.2 A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok 

 

A művészeti nevelés alapot ad a tanuló esztétikai neveléséhez, kommunikációs 

képességének, az alkotás igényéhez.  

A nemzeti, etnikai kisebbséghez tartozó tanulókat hozzásegíti ahhoz, hogy identitását 

megtalálja, ismerje, elfogadja értékeit, erősítse a közösségben való szerepvállalását.  

A zenetanulás alapvető készségeket, kompetenciákat alakít ki: önismerettel összefüggő 

kompetenciák, önszabályozás, énhatékonyság érzés, szociális kompetenciákhoz szükséges 

kognitív készségek, társas kompetenciák. Az alapfokú művészeti képzés során a növendék 

figyelemmegosztó és alkalmazkodóképessége is fejlődik, amely fontos személyiségformáló 

terület.  

Az iskola biztosítja, hogy növendékei megkülönböztetés nélkül vehessenek részt a 

művészeti oktatásban. 

 

1.3 A közösségfejlesztéssel, az iskola szereplőinek együttműködésével 

kapcsolatos pedagógiai feladatok 
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A művészeti iskolában a növendék megismeri a közös zenélés, éneklés, tánc, játék 

lehetőségeit. A közösségi művészeti tevékenység szépségeit. Célunk, hogy a növendékek a 

tanulmányok befejezésével is nyitottak maradjanak a kulturális színterek és közösségek felé.  

A közösségek biztosítják a tanulók szociális képességeinek kibontakoztatását, közös 

értékrend alapján, amely a közös célok elérését segíti elő. Segít a konfliktusok kulturált 

kezelésében, a tolerancia és az egymás iránt érzett felelősség kialakításában. A közösségi 

együttműködés szabályait az iskolai házirend tartalmazza. 

 

A közösségfejlesztés színterei: a tanítási órák, a tanórán kívüli foglalkozások. 

 

Kapcsolattartásunk nagyon sokrétű. Szakmai pedagógiai programjaink, a 

tanügyigazgatással kapcsolatos adminisztráció folyamatos együttműködést kíván a hozzánk 

beiratkozott tanulók általános, közép- és felsőfokú tanintézményeivel. A megyei, országos 

művészeti versenyek tovább bővítik a kört az ország szinte valamennyi alapfokú, közép- és 

felsőfokú művészeti intézménye felé.  

 

A szülő, tanuló, pedagógus együttműködésének formái: 

 

Művészeti iskolánk oktató-nevelő munkája révén kapcsolatban van szülőkkel, 

hozzátartozókkal. 

 

Kapcsolattartás a szülőkkel, tanulókkal, az iskola partnereivel 

 

Szülő – pedagógus kapcsolat: 

 nyílt tanítási napok 

 félévente. tanszaki bemutatóval egybekötött szülői értekezletek 

 félévi és év végi bemutató (vizsgák)  

 telefonos, elektronikus kapcsolattartás 

 

A szülők tájékoztatása az oktatáshoz szükséges eszközökről, felszerelésekről, térítési 

díjakról, kedvezményekről és az intézmény házirendjéről. 

 

1.4 A pedagógusok helyi feladatai, az osztályfőnök feladatai 

 

A pedagógusok feladatainak részletes leírását munkaköri leírásuk tartalmazza. A legfontosabb 

helyi feladataik a következők: 

 a tanítási órákra felkészülés 

 a tanulók munkájának rendszeres értékelése, dokumentálás 

 vizsgák szervezése, lebonyolítása 

 versenyekre, szereplésekre való felkészítés 

 értekezleteken, megbeszéléseken való részvétel 

 iskolai ünnepségek és rendezvények szervezése, azokon való részvétel 

Az iskolavezetésünk arra törekszik, hogy oktató-nevelő munkáján és művészeti 

rendezvényein keresztül megismertesse szellemiségét, nevelési alapelveit, céljait, a szülőkkel, 
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a város és a környező települések lakóival. Célunk, hogy a munkába bevonjuk a 

növendékeken kívül a szülőket, intézményünk partnereit. Ennek formái: hangversenyek, 

rendezvényeken közreműködés, nyílt tanítási órák. Szülői értekezletek, fogadóórák, 

telefonon, elektronikus úton igény szerint kapcsolattartás. 

Az intézmény biztosítja a diákönkormányzatnak és a szülői szervezetnek a helyszínt a 

megbeszéléseikhez. 
A szaktanárral való megbeszélés alapján a szülők látogathatják a művészeti órákat. 

 

A művészeti iskolai osztályfőnök feladatai: 

 

A nevelési-oktatási feladatok elosztása során gondoskodik a tanulók beosztásáról, a 

hozzá beosztott tanulókból a csoportok kialakításáról. Az ehhez rendelhető minimális 

tanulólétszámot, az alapfokú művészeti iskola felelős vezetőjének útmutatását és a helyi 

tantervben meghatározott szakmai szempontokat figyelembe véve alakítja, szervezi és 

működteti osztályát, csoportjait, látja el osztályfőnöki feladatait. Osztályfőnöki feladatait a 

rendes munkaidő tanítással le nem kötött részében végzi. 

 

1.5 Kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai 

tevékenység helyi rendje  

 

Művészeti tehetségkutatás, tehetségazonosítás és -gondozás a művészeti iskolában 

Kiemelt figyelmet fordítunk a tehetséges tanulók sajátos fejlesztésére, személyre 

szabott fejlesztéssel támogatjuk őket. Szereplési, versenyzési, önművelődési lehetőségeket 

kapnak. „B”tagozatra irányítjuk azokat a növendékeket, akik az adott tanszakon kiemelkedő 

képességeket mutatnak. 

Pedagógiai tevékenységünkben az alábbi helyi rendet alakítottuk ki a kiemelt figyelmet 

érdemlő növendékek részére: 

 

 óraszám növelés: rendkívüli képességű növendékek részére + fél óra  

 nyílt tanítási napok szervezése meghívott vendégtanárokkal, (ezeken természetesen 

„A” tagozatos növendékek is játszhatnak)  

 fesztiválokra, megyei, országos versenyekre történő felkészítés  

 növendékhangversenyek, városi, megyei rendezvényeken való rendszeres 

szereplési lehetőség biztosítása 

 nyári művészeti táborok szervezése 

 

1.6 Az intézményi döntési folyamatban való tanulói részvételi rendje 

 

Alapfokú művészeti iskolánkban diákönkormányzat működik, melynek saját működési 

szabályzata van. Az igazgató és a nevelőtestület segíti a diákok tevékenységét. 

A diákönkormányzat képviselőjének véleményezési, javaslattevő joga van az iskola 

Pedagógiai programjának, SZMSZ-nek, és Házirendjének elfogadásában, továbbá az 
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intézményvezetői pályázatok elbírálásában. Egyéni órákon, tanszaki találkozókon, 

fogadóórákon véleményt mondhatnak az iskola szereveti és szakmai munkájáról.  

A tanév elején meghatározott éves munkatervben 1 tanítás nélküli munkanappal a 

Diákönkormányzat rendelkezik. 
 

1.7 Az egyes művészeti ágak oktatásának cél- és feladatrendszere 

 
1.7.1 Alapfokú zeneoktatás  

Az alapfokú művészetoktatás követelménye és tantervi programja keretében folyó zenei 

nevelés alkalmat ad az érdeklődő és fogékony növendékek:  

 képességeinek fejlesztésére, biztosítja a különböző szakterületeken való jártasságok 

meg- szerzését és gyakorlását.  

 A képzés figyelembe veszi az életkori sajátosságokat, a tanulók érdeklődésére, 

tehetségére építve alakítja készségeiket és gyarapítja ismereteiket.  

 Lehetőséget ad az egyetemes kultúra, az európai műveltség, a nemzeti, népi 

hagyományok, értékek átadására, az értékmegőrzés formáinak kialakítására.  

A program lehetőséget nyújt az esztétikai érzékenység, nyitottság, igényesség, 

fogékonyság - alakítása mellett a zene megszólaltatásához szükséges hangszeres és 

énektechnikai készségek megszerzésére, a zenei ismeretek átadására és minden zenei 

tevékenység tudatosítására, az önálló ismeretszerzés képességére, a hagyományos és az új 

típusú kultúraközvetítő eszközök alkalmazásával.  

A zeneoktatás a különböző zenei műfaj sajátosságait, a művészi megjelenítés módjait 

ismerteti meg a tanulókkal, miközben célja az is, hogy az önkifejezés eszköztárának 

gazdagításával a zene alkalmazására, befogadására készítsen fel. Kiemelten fejleszti a 

közösséggel való együttműködés képességét, az érzelmi és társas intelligenciát.  

 

1.7.2 Alapfokú táncművészeti oktatás   

 

Az alapfokú táncművészeti oktatás lehetőséget nyújt a tanulók mozgásműveltségének és 

mozgáskultúrájának sokirányú fejlesztésére, fizikai állóképességének, ügyességének, 

cselekvő biztonságának, ritmusérzékének, hallásának, tér- és formaérzékének fejlesztésére, 

gazdagítására.  

Egészséges életmódra, magabiztosságra, határozottságra, érzelmi nyitottságra neveli. 

Hozzájárul, hogy a tanuló személyisége nyitottá váljon a közösségi alkotó tevékenység és a 

művészetek iránt. Kibontakoztatja a tanulók kreativitását, improvizációs képességét, 

készségét. 

A program keretében folyó táncművészeti nevelés alkalmat ad a táncművészet különböző 

műfajai iránt érdeklődő és fogékony tanulók képességeinek fejlesztésére, biztosítja a 

különböző művészeti szakterületeken való jártasságok megszerzését és gyakorlását. 

Figyelembe veszi az életkorra jellemző fizikai és szellemi sajátosságokat, a tanulók 

érdeklődésére, tapasztalataira, folyamatos technikai fejlődésére építve gyarapítja ismereteiket, 

fejleszti képességeiket és alakítja készségeiket.  
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Az alapfokú és továbbképző évfolyamokon képességeiktől és a szorgalmuktól függően 

fejleszthetik tánctechnikai, előadói műveltségüket és különféle szakirányú területeken 

szerezhetnek jártasságot.  

A táncművészeti oktatás célja, hogy felkészítse és irányítsa a tehetséges tanulókat a 

táncművészeti pályára, illetve az amatőr táncéletbe való bekapcsolódásra. A múlt és jelen 

hagyományainak és táncművészeti értékeinek megismertetésével, megszerettetésével 

lehetőséget teremt a tanulók számára életkoruknak megfelelő táncművészeti kultúra, 

műveltség megszerzésére. 

 

1.7.3 Alapfokú képző- és iparművészeti oktatás  

 

Az alapfokú művészetoktatás célja, hogy hozzásegítse a tanulókat a külvilág tudatos 

érzékeléséhez, tanulmányozásához, valamint a belső látás és a képzelet finomításához, 

tudatosításához. A tanulók belső világának gazdagítása teszi lehetővé, hogy egész 

személyiségük használni és hasznosítani tudja az összegyűjtött és egyre tudatosabban 

szelektált vizuális információkat. Az élményszerű tapasztalások és képzetek teremtik meg az 

önmeghatározások és önkifejezések egyre differenciáltabb formáit.  

Az alapfokú művészetoktatás követelménye és tantervi programja lehetőséget nyújt az 

esztétikai érzékenység – nyitottság, igényesség, ízlés, erkölcsi fogékonyság – alakítása mellett 

a látás kiművelésére és tudatosítására, bővítve a képi műveltséget, a képi emlékezetet és 

képzeletet.  

A tervező, konstruáló, anyagformáló, eszközhasználó, tárgykészítő és környezetalakító 

tevékenységek gyakorlata nemcsak a kézügyességet, technikai érzékenységet fejleszti, hanem 

kialakítja a képességet a gondolatok, érzések, elképzelések, tapasztalatok vizuális 

eszközökkel való megjelenítésének gyakorlatára.  

A program keretében folyó vizuális nevelés alkalmat ad a képző- és iparművészeti 

tevékenységek iránt érdeklődő és vonzódó tanulók képességeinek fejlesztésére, biztosítja a 

különbözőművészeti szakterületeken való jártasságok megszerzését és gyakorlását. A képzés 

széles körben segíti a vizuális kultúra iránt fogékony tanulók fejlődését. Figyelembe veszi az 

életkori sajátosságokat, a tanulók érdeklődésére, vizuális tapasztalataira építve, gyarapítja 

ismereteiket, fejleszti képességeiket és alakítja készségeiket. Az alapfokú és továbbképző 

évfolyamokon a tanulók képességeiktől és szorgalmuktól függően fejleszthetik vizuális 

műveltségüket és a különféle szakirányú területeken szerezhetnek jártasságot.  

A vizuális művészeti oktatás megismerteti a tanulókkal az adott művészeti ág műfaji 

sajátosságait, a művészi kommunikáció megjelenítési módjait. A képzés célja az is, hogy a 

múlt értékeit megszerettesse és tovább éltesse, segítsen a hagyománytisztelet 

megteremtésében.  

 

A képző– és iparművészeti ág sajátosságai:  

 tevékenységközpontúság  

 feladattudatosság  

 alkotói magatartás  

 komplexitás  

 folyamatszerűség az egyes feladatok végig vitelében és a szervesen kapcsolódó, 

egymásra épülő feladatsorokban, projektekben,  

 kreatív cselekvőképesség  
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 interaktivitás és együttműködési készség  

 tanulók önkifejezési készségének kialakítása és mélyítése  

 szociális érzékenység és empátia,  

 az én– tudatosság, önszabályozás és önállóság fejlesztése 

 

1.7.4 Alapfokú színművészeti képzés   

 

Az alapfokú művészetoktatás keretében folyó színházi nevelés – figyelembe véve a 

tanulók érdeklődését, életkori sajátosságait, előzetes színházi–dramatikus tapasztalatait – 

lehetőséget biztosít a színművészet iránt vonzódó tanulók képességeinek fejlesztésére; 

ismereteik gyarapítására, művészeti kifejező készségeik kialakítására és fejlesztésére, a 

művészeti szakterületen való jártasság megszerzésére és gyakorlására, illetve felkészít a 

művészeti alapvizsgára és záróvizsgára.  

 

A képzés lehetővé teszi a színművészet területén:  

 A tanulók számára önmaguk tudatos megfigyelését. 

 Az önértékelést. 

 Az önkifejezést, a közös alkotómunka örömteli együttlétének megtapasztalását. 

 Az élet más területein elsajátított tanulói ismeretek, készségek, attitűdök színjátékban 

való alkalmazását. 

 Drámával és színházzal kapcsolatos tanulói aktív szókincs bővítését.  

 Színházi előadások egyéni vagy csoportos készítését, illetve mások által bemutatott 

produkciók megtekintését, értelmezését. 

 Változatos dramatikus tevékenységformákban való részvételt.  

 Az alapvető dramatikus technikák és a színházi konvenciók megismerését, 

alkalmazását differenciált feladatokban. 

 A színházi – drámai formával való kísérletezést, a színpadi megjelenítés jellemzőinek 

megismerését.  

 A színjáték kulturális hagyományainak megismerését.  

 A színjátéknak 

mint művészi kommunikációs formának a megtapasztalását. 
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2  Helyi tanterv-Alapfokú Művészeti Oktatás 

 

2.1 A felelős miniszter által kiadott vagy jóváhagyott választott 

kerettanterv megnevezése 

 

Intézményünk a 27/1998. (VI.10.) MKM rendelet az alapfokú művészetoktatás 

követelményei és tantervi programjának bevezetéséről és kiadásáról szóló rendelet alapján 

működik. Módosítás: 32/1999. (VIII.18) OM rendelet, 3/2011.(I.26) NEFMI rendelet az 

alapfokú művészetoktatás tantervi követelményei és tantervi programjának módosításáról. 

 

2.2 A választott kerettanterv által meghatározott óraszám feletti kötelező 

tanórai foglalkozások, továbbá a kerettantervben meghatározottakon 

felül a nem kötelező tanórai foglalkozások megtanítandó és 

elsajátítandó tananyaga, az ehhez szükséges kötelező, kötelezően 

választandó vagy szabadon választható tanórai foglalkozások 

megnevezése, óraszáma 

 

27/1998. (VI.10.) MKM rendelet és a 3/2011.(I.26) NEFMI rendelet művészeti 

tanszakonkénti bontásban tartalmazza a kötelező tanórai foglalkozások számát, továbbá ek.1-

től 12. évfolyamig meghatározza az elsajátítandó tananyagot, a beszámoltatások, vizsgák 

követelményeit. Az alapfokú művészetoktatási intézményben az adott művészeti ág céljának 

megfelelő művészeti csoport, énekkar működhet, illetve tanulmányi, szakmai, kulturális 

verseny, rendezvény, művészeti tanulmányi kirándulás szervezhető. Intézményünkben 

rendszeresen szervezünk művészeti versenyeket, programokat. 

A választott kerettanterv által meghatározott óraszám feletti kötelező tanórai 

foglalkozások, továbbá a kerettantervben meghatározottakon felül a nem kötelező tanórai 

foglalkozások megtanítandó és elsajátítandó tananyaga, az ehhez szükséges kötelező és 

kötelezően választandó, vagy szabadon választható tanórai foglalkozások az alábbi Helyi 
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tantervben meghatározott tananyagokhoz és tantárgyakhoz kapcsolódnak, az ott felsorolt 

kötelezettségek figyelembe vételével. 

 

 

2.3 Személyi, tárgyi működés feltételei 

 

2.3.1  Személyi működési feltételek  

 

Intézményünk zeneművészeti ága a klasszikus zene (furulya), elektroakusztikus zene (gitár), 

kötelező elmélet (szolfézs), képzőművészet tanszakon (rajz-festészet és grafika), színművészeti 

tanszakon (drámajáték), táncművészet tanszakon (kortárs tánc, társas tánc) folytat oktató-

nevelő munkát. 

Az oktatás szakirányú végzettséggel rendelkező tanárok irányításával zajlik. Nem pedagógus 

munkakörben intézményi szinten iskolatitkár, technikai dolgozók segítik a munkát. 

 

2.3.2 Tárgyi, működési feltételek 

 

A nevelő- oktató munka alapvető feltételei biztosítottak. A szaktantermek az adott tanszakok 

részére megfelelően felszereltek. Rendelkezésre áll: 

 épület, saját tanterem, megfelelő környezet az egyéni oktatáshoz, 

 hangszer és kottaállomány, műszaki berendezések, 

 archiváláshoz szükséges technikai berendezések, 

 zenei könyvtár, CD, DVD tár kialakítása és fejlesztése – szakember ezek 

nyilvántartására, 

 számítógépes programok bevezetése a zeneoktatásban 

 

2.4 Az oktatásban alkalmazható tankönyvek, tanulmányi segédletek és 

taneszközök kiválasztásának elvei, figyelembe véve a tankönyv 

térítésmentes igénybevétele biztosításának kötelezettségét 

 

Szakmai szempontjaink tankönyvválasztáshoz: 

 alkalmas legyen a több éves válogatásra 

 megfeleljen a tanuló szakmai fejlettségének 

 pedagógusváltás esetén is folytatható legyen a tanulás 

 a felmenő rendszerben készülő kiadványok előnyben részesítése 

 elfogadható minőség mellett, mérsékelt ár. 

 megfeleljen a kompetenciafejlesztés kritériumainak  

 problémaközpontúság, a tanulói felfedezést biztosító feladatok 

 differenciált fejlesztést biztosít 
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 ismeretekbe ágyazott képességfejlesztés 

 az intézmény fejlesztési céljainak megfelel a nehezen hozzáférhető egyedi 

kiadványokból iskolánk könyvtári példányokat kölcsönöz 

 a kölcsönzés lehetőségét a rászoruló növendékek számára is lehetővé teszi 

 feleljen meg sajátos pedagógiai kritériumoknak, melyek a pedagógiai programból, az 

iskola szellemiségéből következnek 

 

2.5 A Nemzeti alaptantervben meghatározott pedagógiai feladatok helyi 

megvalósításának részletes szabályai 

 

A Nemzeti alaptantervnek megfelelő fejlesztési területeink, nevelési céljaink:  

 erkölcsi nevelés 

 nemzeti öntudat, hazafias nevelés 

 állampolgárságra, demokráciára nevelés 

 az önismereti és társas kultúra fejlesztése 

 a családi életre nevelés 

 a testi és lelki egészségre nevelés 

 felelősségvállalás másokért, önkéntesség 

 fenntarthatóság, környezettudatosság 

 pályaorientáció 

 médiatudatosságra nevelés 

 a tanulás tanítása 

 

NAT helyi pedagógiai feladatai a művészetoktatás vonatkozásában: 

 egyetemes kultúra, az európai műveltség, a nemzeti, népi hagyományok, értékek 

átadása, az értékmegőrzés formáinak kialakítása 

 esztétikai nevelés, tartalmas, gazdag életre való nevelés, 

 hagyományőrzés, a magyar művészet, népművészet ismerete, 

 egyéni és közösségi alkotások személyiségformáló szerepe,  

 egymás munkájának értékelése, egymásra figyelés, koncentráció 

 integráció fokozott lehetőségei a művészeti nevelésben, esélyegyenlőség 

 komplex művészeti nevelés  

 a világra nyitott gazdag személyiség fejlesztése, 

 művészetterápia, a művészetek ereje és szerepe a gyógyításban  

 tehetséggondozás 
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 a zene transzfer hatásai a tanulásban 

 

2.6 Választható tantárgyak, foglalkozások, továbbá a pedagógusválasztás 

szabályai. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és 

választható tanórai foglalkozások, ezek óraszámai. A tanszakok, 

tantárgyak szakirányú feladatai, követelményei, tananyagai 

 

Választható tantárgyak  

Zeneművészeti ágon: 

fafúvós tanszak tantárgya: 

furulya 
Akkordikus tanszak tantárgya: 

gitár 

Képzőművészeti ágon: 

rajz – grafika 
Színművészeti ágon: 

drámajáték 

Táncművészeti ágon: 

kortárstánc 

társastánc 

 

Zeneművészeti tanszak struktúrája, óraterve, tantárgyai 

 

Hangszeres tanszakok: furulya, gitár 

Elméleti tanszakok, tantárgyak: szolfézs, zenetörténet-zeneirodalom, zeneelmélet 

Egyéb tantárgyak: zenekar 

„A” tagozaton 

2+6+4 évfolyam (furulya, gitár) 

Az első számjegy az előképző, a második számjegy az alapfok, a harmadik számjegy a 

továbbképző évfolyamainak számát jelentik.  

„B” tagozaton 

5+4 évfolyam (furulya, gitár) 

 „B” tagozatra a tanulót a zenei előtanulmányokat követően az alapfok második 

évfolyamától javasolt irányítani. Az első számjegy az alapfok „B” tagozat évfolyam 

számainak, a második számjegy a továbbképző évfolyamainak számát jelentik. 

 

Elmélet és egyéb főtanszakok 

„A” tagozaton 

4+4 évfolyam (szolfézs, zenetörténet-zeneirodalom, zeneelmélet) 

„B” tagozaton 

3+4 évfolyam (szolfézs) 

Az első számjegy az alapfok, a második számjegy a továbbképző évfolyamainak számát 

jelentik. „B” tagozatra a tanulót a zenei előtanulmányokat követően, az alapfok második 

évfolyamától javasolt irányítani. 

  

Óratervek 
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Az „A” tagozatos óratervek magukba foglalják az előképző, az alapfokú és a 

továbbképző évfolyamokat. Az első (zárójelben levő) számjegy az előképző, a második 

számjegy az alapfokú, a harmadik számjegy a továbbképző évfolyamainak számát jelenti. Az 

előképző évfolyamokat nem kötelező elvégezni 

 

 

Óraterv 1 

 

Tantár

gy 

Évfolyamok 

Előkép

ző 

Alapfok Továbbképző 

(

1) 

(

2) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 

Főtárgy (

2) 

(

2) 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Kötelez

ő tantárgy 

(

2) 

(

2) 

2 2 2 2       

Kötelez

ően 

választható 

tantárgy 

      2 2 2 2 2 2 

Választ

ható 

tantárgy 

(

0-2) 

(

0-2) 

0

-2 

0

-2 

0

-2 

0

-2 

0

-2 

0

-2 

0

-2 

0

-2 

0

-2 

0

-2 

Összes 

óra: 

(

4-6) 

(

4-6) 

4

-6 

4

-6 

4

-6 

4

-6 

4

-6 

4

-6 

4

-6 

4

-6 

4

-6 

4

-6 

 

A képzés évfolyamainak száma: (2)+6+4 évfolyam: furulya, gitár,  

„A” tagozaton 2x30 perc (egyéni)  

Kötelező tantárgy:„A” tagozaton a 4. évfolyam végéig  

2x45 perc (csoportos) 

Kötelezően választható tantárgy: 5–10. évfolyamig 

Csoportos foglalkozás: 2x45 perc  

(szolfézs 2–8 fő)  

 

A tanítási órák számára és képzési idejére vonatkozó rendelkezések 

 

A tanítási órák (foglalkozások) száma és azok képzési ideje egyheti időtartamra értendő. 

„A” és „B” tagozat, 2+10 évfolyamos (hosszú) tanszakok 

 

Főtárgy: 

„A” tagozaton minimum 2x30 perc (egyéni) vagy minimum 2x45 perc (csoportos) 

„B” tagozaton minimum 2x45 perc (egyéni) 

Korrepetíció (zongorakíséret) ideje: 

„A” tagozaton (minimum) 

- 1. évfolyamig 5 perc 

- 2-3. évfolyamon 10 perc 

- 4. évfolyamtól 15 perc 

„B” tagozaton (minimum) 

- 1-2. évfolyamon 10 perc 

- 3-4. évfolyamon 15 perc 
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- 5. évfolyamtól 20 perc 

Kötelező tárgy: a képzési ideje minimum 2x45 perc 

„A” tagozaton a 4. évfolyam végéig 

„B” tagozaton a 10. évfolyam végéig 

Kötelezően választható tárgy: 

„A” tagozaton az 5-10. évfolyamig 

Választható tárgy: az előképző 1. évfolyamától egy vagy két foglalkozás 

„B” tagozaton 

- elmélet: minimum 1x45 perc 

- gyakorlat: minimum 1x45 perc (csoportos), vagy minimum 1x30 perc (egyéni) 

- hangszer minimum 2x30 perc (egyéni) 

 

„A” és „B” tagozat, rövid tanszakok 

Főtárgy: 

„A” tagozaton minimum 2x30 perc (egyéni) vagy minimum 2x45 perc (csoportos) 

„B” tagozaton minimum 2x45 perc (egyéni) 

Kötelező tárgy: a képzési idő minimum 2x45 perc 

„A” tagozaton a 4. évfolyam végéig 

„B” tagozaton az utolsó évfolyam végéig 

Kötelezően választható tárgy „A” tagozaton az 5. évfolyamtól: 

 elmélet: minimum 1x45 perc 

 gyakorlat: minimum 1x45 perc (csoportos), vagy minimum 1x30 perc (egyéni) 

Választható tárgy: az előképző 1. évfolyamától 1 vagy 2 foglalkozás 

„B” tagozaton 

 elmélet: minimum 1x45 perc 

 gyakorlat: minimum 1x45 perc (csoportos), vagy minimum 1x30 perc (egyéni) 

 

A zeneoktatás kötelezően előírt tantárgyai és azok óraszámai figyelembevétele mellett a 

tanuló más művészeti ág (képző- és iparművészeti, táncművészeti, színművészeti) képzésébe 

is bekapcsolódhat, illetve azok központilag meghatározott tanítási óráin részt vehet. 

 

 „B” TAGOZAT 

 

Főtárgy: hangszeres tanszakok – alapfok 2. évfolyamától javasolt. 

Kötelező tantárgy: szolfézs 

Választható tantárgyak: zeneelmélet, zenetörténet–zeneirodalom, zeneismeret, tantervi 

programjainak tantárgyai 

 

Óratervek 

 

Az „B” tagozatos évfolyamok óratervei magukba foglalják az előképző, az alapfokú és a 

továbbképző évfolyamokat. A zárójelbe tett évfolyamok az „A” tagozaton végzett 

előtanulmányokat jelentik. Az előképző évfolyamokat nem kötelező elvégezni. 

 

Óraterv 1 

 

Tantárg

y 

Évfolyamok 

Előképz

ő 

Alapfok Továbbképző 
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A képzés évfolyamainak száma (2+1)+5+4 évfolyam: furulya, gitár,  

Óraterv 2  

 

Tantár

gy 

Évfolyamok 

Előképző Alapfok Továbbképző 

(1) (1

) 

2 3 4 5 6 7 8 

Főtárgy (2) (2

) 

2 2 2 2 2 2 2 

Kötelez

ő tantárgy 

(2) (2

) 

2 2 2 2 2 2 2 

Kötelez

ően 

választható 

tantárgy 

   1 1 1 1 1 1 

Választ

ható 

tantárgy 

(0-2) (0

-2)  

1-

2 

1-

2 

1-

2 

1-

2 

1-

2 

1-

2 

1-

2 

Összes 

óra: 

(4-6) (4

-6) 

4-

6 

4-

6 

4-

6 

4-

6 

4-

6 

4-

6 

4-

6 

A tanítási órák időtartama 

Főtárgy: „B” tagozaton 2x45 perc (egyéni)  

Kötelező tantárgy:2x45 perc (csoportos) 

 

Kötelezően választható tantárgy: Egyéni foglalkozás: minimum 1x30 perc  

Választható tantárgy:1 vagy 2 foglalkozás 

Egyéni foglalkozás: minimum 1x30 perc  

Csoportos foglalkozás: minimum 1x45 perc 

 

Csoportos képzés 

 

„A” TAGOZAT 

Főtárgy: szolfézs, zenetörténet – zeneirodalom, zeneelmélet, kamarazene 

Kötelező tantárgy: szolfézs és zeneelmélet, zenetörténet–zeneirodalom.  

Választható tantárgy: második hangszer 

(1

) 

(

2) 

(1

) 

2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 

Főtárgy (2

) 

(

2) 

(2

) 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Kötelez

ő tantárgy 

(2

) 

(

2) 

(2

) 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Kötelez

ően 

választható 

tantárgy 

    0

-1 

0

-1 

0

-1 

0

-1 

0

-1 

0

-1 

0

-1 

0

-1 

Választ

ható 

tantárgy 

(2

) 

(

2) 

(2

) 

2 0

-2 

1

-2 

1

-2 

1

-2 

1

-2 

1

-2 

1

-2 

1

-2 

Összes 

óra: 

(4

-6) 

(

4-6) 

(4

-6) 

4

-6 

4

-6 

4

-6 

4

-6 

4

-6 

4

-6 

4

-6 

4

-6 

4

-6 
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A képzés évfolyamainak száma  

(2)+6+4 évfolyam: szolfézs 

 

A képzés évfolyamainak száma (2+4) 2+4 évfolyam: zenetörténet–zeneirodalom, 

zeneelmélet, A első (zárójelben levő) számjegy az előtanulmányok, a második számjegy az 

alapfokú évfolyam, a harmadik számjegy a továbbképző évfolyamainak számát jelentik. 

A zenetörténet–zeneirodalom és zeneelmélet tantárgyak főtárgyként, kötelezően 

választható, vagy választható tantárgyként az alapfok 5. évfolyamától tanulhatók. 

 

A főtárgyként nem választható tantárgyak képzési ideje:  

szolfézs kötelező: (2)+ 4 évfolyam (előképző 1–2) + alapfok 1–4. évfolyam 

zeneismeret: 2+4 évfolyam,  2+6+4 évfolyam, választható tantárgyként az előképző 

évfolyamoktól tanulható 

 

A tanítási órák időtartama  

„A” tagozaton egyéni 2x30 perc  

Egyéni foglalkozás minimum 1x30 perc 

Csoportos foglalkozás  

minimum 1x 45 perc 

„B” TAGOZAT 

 

Kötelező tantárgy: furulya, gitár, szolfézs  

Kötelező tantárgy: egyéni 2x30 perc  

Csoportos foglalkozás: minimum 1x 45 perc 
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TÁNCMŰVÉSZETI ÁG 

KORTÁRSTÁNC 

 

Tantárgy 

Évfolyamok 

Előképz

ő 

Alapfok Továbbképző 

 1. 2

. 

1

. 

2

. 

3

. 

4

. 

5

. 

6

. 

7

. 

8

. 

9

. 

1

0. 

Kreatív 

gyerektánc 

2 2 2 2         

Kortárstá

nc1. 

    4 4 4 4     

Kortárstá

nc 2. 

        1

-2 

1

-2 

1

-2 

1

-2 

Graham-

vagy Limon 

– technika 

        1

-2 

1

-2 

  

Kontakt- 

technika 

        1 1 1

-2 

1

-2 

Improviz

áció 

          1 1 

Kompozí

ció 

          1 1 

Tánctörté

net 

        1 1   

Összesen: 2 2 2 2 4 4 4 4 4

-6 

4

-6 

4

-6 

4

-6 

 

A képzés ideje 12 év 

Évfolyamok száma: 12 

Kortárs tánc - kötelező tantárgyak 

 Kreatív gyermektánc 

 Kortárs tánc 1. 

 Kortárs tánc 2. 

 Graham-technika 

 Limón-technika 

 Kontakt-technika 

 Improvizáció 

 Kompozíció 

 Tánctörténet 
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TÁRSASTÁNC  

Tantárgy Évfolyamok 

Előké

pző 

Alapfok Továbbképz

ő 

1

. 

2

. 

1

. 

2

. 

3

. 

4

. 

5

. 

6

. 

7

. 

8

. 

9

. 

1

0. 

Társastánc   4 3 3 3 2

-3 

3 2

-3 

2

-3 

3 3 

Gyermektánc 2 2           

Klasszikus 

balett 

   1 1 1 1 1     

Történelmi 

társas 

        1 1 1 1 

Viselkedéskult

úra 

      1      

Tánctörténet         1 1   

Szabadon 

választható 

tantárgy 

  2 2 2 2 1 2 1 1 2 2 

Összesen: 2 2 4

-6 

4

-6 

4

-6 

4

-6 

4

-6 

4

-6 

4

-6 

4

-6 

4

-6 

4

-6 

A képzés ideje: 12 év 

Évfolyamok száma: 12 

Kötelező tantárgyak: 

 Társastánc 

 Gyermektánc 

 Klasszikus balett 

 Történelmi társastánc 

 Viselkedéskultúra 

 Tánctörténet 

Szabadon választható tantárgy a tanszak bármely tantárgya. 



 

774 

KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZETI ÁG 

 

Tantárgy 

Évfolyamok 

Előkép

ző 

Alapfok Továbbképző 

1

. 

2

. 

1

. 

2

. 

3 4 5 6 7 8 9 1

0 

Vizuális 

alapismeretek 

2

-4 

2

-4 

          

Rajz-festés-

mintázás 

  2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Műhelyelőkés

zítő 

  2 2         

Műhelygyako

rlat 

    2 2 2 2 2 2 2 2 

Szabadon 

választható 

tantárgy 

  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Szabadsáv   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Összesen: 2

-4 

2

-4 

4

-6 

4

-6 

4

-6 

4

-6 

4

-6 

4

-6 

4

-6 

4

-6 

4

-6 

4

-6 

 

A rajz-festés-mintázás és a műhelygyakorlatok óraszáma 1-3 vagy 3-1 arányban 

átcsoportosítható. 

A képzés tanszakai, tantárgyai 

Az előképző komplex művészeti tantárgya: 

 Vizuális alapismeretek 

Kötelező tantárgyak: 

 Rajz-festés-mintázás 

 Műhely-előkészítő, műhelygyakorlat 

Kötelező műhelygyakorlat választható tanszakai: 

 Képzőművészet: grafika, festészet 

Szabadon választható tantárgyak: 

 Művészettörténet 

 Népművészet 

A szabad sáv keretében a fenti tantárgyak vagy a műhelygyakorlatok bármelyike 

választható. 
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SZÍNMŰVÉSZET 

 

 

 

Tantárgyak 

Évfolyamok 

Előkép

ző 

Alapfok Továbbképző 

1

. 

2

. 

1

. 

2

. 

3

. 

4

. 

5

. 

6

. 

7

. 

8

. 

9

. 

1

0. 

Drámajáték 2 2 2 2 2 2 2 2     

Színjáték         2 2 3 3 

Beszéd és 

mozgásgyakorlat 

  1 1 1 1 1 1 2 2   

Vers és 

prózamondás 

  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Színházismer

et 

        1 1 1 1 

Összesen: 2 2 4 4 4 4 4 4 4

-6 

4

-6 

4

-5 

4

-5 

 

Főtárgy 

Drámajáték 

Színjáték 

 

Kötelező tantárgy 

Beszéd és mozgásgyakorlatok 

Kötelezően választható 

Vers és prózamondás 

Színházismeret 

Beszédtechnika 

Szabadon választott tárgyak 

Az igények és lehetőségek függvényében 

 

A képzés ideje 12 év 

Évfolyamok száma 12  

 

2.6.1 Pedagógusválasztás szabályai 

 

 Művészeti iskola választható intézmény –fontos célunk és faladatunk a növendékek 

megtartása, a tanszakok stabilitásának biztosítása. 

 Speciális hangszeres oktatás egyéni jellegéből adódóan történik a tanulók beosztása. 

 Figyelembe kell venni a szülői, ill. tanulói kéréseket a hangszer és tanár 

kiválasztásánál. 

 Alapító Okiratban a szabad férőhelyek száma. 

 Tantárgyak, hangszeres alternatív választási lehetőségének biztosítása. 
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 Tanszakok létszám lehetőségeit, továbbá a pedagógusok egyenlő terhelését 

figyelembevételével történik a növendékek elosztása. 

 

2.7 A tanuló tanulmányi munkájának írásban, szóban vagy gyakorlatban 

történő ellenőrzési és értékelési módja, diagnosztikus, szummatív, 

fejlesztő formái, valamint a magatartás és szorgalom minősítésének 

elvei 

 

Az értékelés specifikumai: 

Az értékelés mind a tanulók teljesítménye, eredményei, mind a tanárok, mind az iskola 

egész munkájára vonatkozóan sok tekintetben nehezebb, mint a közismereti iskolák esetében.  

A nehézségeket a következők jelentik:  

 A nevelés -oktatás tárgya valamely művészet. A műalkotások, a zeneművek megítélése 

ízlés dolga. A művészeti tárgy oktatása „eredményének” megítélése is sokszor nehéz, 

mivel kevés az objektív, könnyen összehasonlítható elem. Az osztályozás ezért sok 

szubjektív elemet is megítél. 

 Az eredmény sokban függ a gyerek adottságaitól, veleszületett képességeitől - a tanulói 

teljesítmények nehezen mérhetők össze. 

 Összemérhetőbb elem a szorgalom, a tárgyhoz való hozzáállás. 

 A szorgalom mellett erősen befolyásolja az eredményt, milyen hangszere van, milyenek a 

gyakorlási lehetőségei -körülményei. 

 Az iskola eredményessége tekintetében befolyásoló tényező a tárgyi ellátottság-

hangszerek, más oktatóeszközök, terem -műterem, stb. 

 A tanuló viszonyulása a művészet(ek)hez sok olyan elemet is tartalmaz, melyek a családi 

neveltetéstől, családi háttértől függ.  

 A nevelés -oktatás „eredményének” nem csak egy hangszer megszólaltatásának, egy rajz 

elkészítésének kell lennie, egyéb más, nehezebben mérhető elem is hozzátartozik (tanulói 

és iskolai szinten egyaránt):a zene megszerettetése, ízlés, esztétikai érzék fejlesztése -

fejlettsége, művészi élmény befogadásának készsége, művészi érték felismerése, 

értéktelen elvetése. 

 A tanulónak nem elsődleges feladata a művészeti iskola követelményeinek teljesítése.  

 Egyszerűbb a helyzet az elméleti tárgyak esetében (szolfézs, zenetörténet, 

művészettörténet, stb.) ezek több, a zenei képességektől kevésbé függő és megtanulható 

tényanyagot tartalmaznak, melyeknek tudása könnyebben mérhető, illetve 
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összehasonlítható. A művészeti iskolában ezért leggyakoribb a kvalitatív (minőségi)  

értékelés. A kvantitatív (mennyiségi) típusú értékelésben döntő a megítélés. Félévi és év 

végi értékeléskor viszont a becslést kell alkalmaznunk, amikor számjegyértékkel kell 

kifejezni a tanuló haladását, tudását. Más az elbírálása a tehetséges tanulók, a művészeti 

pályára készülő (vagy az arra alkalmas és a többletmunkát vállaló) tanulók esetében. Ők a 

tehetséggondozás keretei között emelt óraszámú képzésben részesülnek. A versenyeken, 

felvételiken szummatív (összefoglaló) értékelésben lesz részük, ezért felkészülésüket, 

pályaválasztásuk eldöntését az ilyen jellegű (és szigorú) elbírálás segíti legjobban, mind a 

főtárgy, mind a kiegészítő tárgyak esetében. 

 

Ellenőrzés, értékelés 

 

A tanulói teljesítmények mérésekor a kimenet szabályozás elvét érvényesítjük. A 

képzés sajátosságaiból fakadóan (egyéni foglalkozások hangszeres órákon) naprakész a 

főtárgy-tanár tájékozottsága a tanulók elméleti és gyakorlati fejlődéséről, az ismeretanyag 

elsajátításának a mértékéről. A különböző tanszakok közötti ellenőrzési és értékelési rendszer 

egységesítését hivatott biztosítani a bemutató növendékhangversenyek sorozata. 

Szolfézsórákon szorgalmazzuk az írásbeli és a szóbeli számonkérés egyensúlyát. 

 

Az értékelés rendszere 

 

Az előképző osztályban szöveges, egyénre szabott, az alapfok első osztálytól 

osztályzatokkal, érdemjegyekkel történik az értékelés, kivéve a kamarazene, zenekar 

tantárgyakat. Ezek esetében az év végi értékelés: kiválóan megfelelt, jól megfelelt, megfelelt 

és nem felet meg. 

 

Az értékelés célja 

 visszajelzés a tanár és a tanuló részére 

 a tanulás hatékonyságának ellenőrzése 

 a teljesítmény alapján korrekció kijelölése 

 a tanuló teljesítményének viszonyítása korábbi eredményéhez. 

Helye a tanítás folyamatában 

 rendszeres szóbeli visszajelzés a tanítási órán 

 egy - egy téma lezárása, ismeretanyag elsajátítása után (célszerű hangversenyen 

történő szerepléssel) 

 féléves, éves anyag összegzése (félévi meghallgatás, év végi elméleti és hangszeres  

beszámoló). 

 

Súlypontok 

 a továbbhaladáshoz szükséges anyag ismerete, értelmezése és gyakorlati alkalmazása 
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 az oktatás eredményeként kialakult képességek ellenőrzése 

 a továbbhaladás feltételeként az előírt minimum ellenőrzése. 

 

A tanulók értékelésének formái 

 

A tanulónak minden olyan tantárggyal összefüggő megnyilatkozását, teljesítményét, 

amelyre félévkor, illetve év végén számszerű osztályzatot vagy szöveges értékelést kap, 

tanulmányi eredménye és szorgalma alapján havonként érdemjeggyel vagy szöveges 

minősítéssel értékelni kell. A havonkénti értékeléstől csak felnőtt tanulónál lehet eltekinteni.  

Az osztályozáskor figyelembe kell venni a tantervi követelményeket, valamint a 

tanuló gyakorlati és elméleti ismeretekben elért fejlődését, eredményeit, szem előtt tartva az 

értékelés motiváló hatását. Az osztályzatok a következők lehetnek: 

 

Az előképző 1. és 2. osztályában: 

 

 kiválóan megfelelt 

 jól megfelelt 

 megfelelt más hangszerre átirányítva (csak HEK esetén) 

 nem felelt meg 

Az alapfok és a továbbképző valamennyi évfolyamában az alábbi osztályzatokkal 

értékelünk: 

5 jeles 

4 jó 

3 közepes 

2 elégséges 

1 elégtelen 

A szorgalomminősítés fokozatai: 

 

5 példás 

4 jó 

3 változó 

2 hanyag 

 

A tanulmányi átlag számításánál csak az érdemjegyeket kell figyelembe venni, a 

szorgalom minősítését nem. 

A tanulmányi eredményéről a tanulót, valamint a kiskorú tanuló szülőjét folyamatosan 

tájékoztatni (hó végi érdemjegyek), félévi és év végi osztályzatairól pedig értesíteni kell. 

 Ha a tanuló az első félévben mulasztásai miatt nem volt osztályozható, ezt a tényt a 

tájékoztató füzetében fel kell tüntetni. Év végi beszámolóra nem bocsátható az a 

tanuló, akinek az igazolt és igazolatlan hiányzása meghaladja az előírt kötelező 

óraszám egyharmadát. 

 A beszámolót kivételes esetben az igazgató engedélyezheti. 
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 Az osztályzatot félévkor a tájékoztató füzetbe, évvégén a bizonyítványba és a 

törzslapra  

kell beírni. Ha a tanuló valamilyen tárgyból felmentést kapott, azt "fm" megjelöléssel 

kell jelezni. 

 Egész évi munkája alapján kell osztályozni azt a tanulót, aki betegség, vagy testi 

sérülés miatt a beszámolón nem vett részt és távolmaradásának okát orvosi igazolással 

bizonyítja. Ebben az esetben a bizonyítványban és a törzslapon fel kell tüntetni, hogy 

a beszámolón nem vett részt. 

 

Tanulóink munkájának értékelésében az osztályzatok a következőket jelentik: 

 

5 - kitűnő: A növendék a tantervi követelményeken túl képes teljesíteni 

5 - jeles: Ha a tantervi követelményeknek kifogástalanul eleget tesz. Ismeri, érti, tudja a 

tananyagot, mindezt alkalmazni is képes. A technikai és mechanizmusbeli követelményeket 

biztosan oldja meg és azokat (pl.zeneileg is) kiválóan alkalmazza. Szóbeli feleletei és írásbeli 

munkái is teljes önállóságra vallana. 

4 - jó: A tantervi követelményeknek megbízhatóan, csak kevés és jelentéktelen hibával 

tesz eleget. Hasonló az ötöshöz, de apró bizonytalanságai vannak. A tananyag alapvető részeit 

tökéletesen tudja, ismereteit a feladatok megoldásában is különösebb nehézség alkalmazza. 

3 - közepes: Ha a tantervi követelményeknek pontatlanul, néhány hibával tesz eleget. A 

tanterv alapvető anyagát jól elsajátította, az alapvető mechanizmusbeli nehézségeket 

leküzdötte, a lényegesebb kérdések megoldásában némi nehézségek mellett elfogadható 

eredménnyel azokat alkalmazza. Munkáiban kisebb bizonytalanságot mutat, amelyet a tanár 

segítségével le tud küzdeni. 

2 - elégséges: Ha a tantervi követelményeknek súlyos hiányossággal tesz csak eleget, de a 

továbbhaladáshoz szükséges minimális ismeretekkel, jártassággal rendelkezik. 

Mechanizmusbeli hibái is hátráltatják a tantervi anyag biztos alkalmazását (pl.hangban, 

intonációban, stb.) még a tanár segítségével is. Ismeretei a tanultakkal kapcsolatban nagyon 

minimálisak, folyamatos ellenőrzésre szorul. 

1 - elégtelen Ha a tantervi követelményeknek nevelői útmutatással sem tud eleget tenni. A 

minimumot sem tudja. 

 

Javítóvizsga 

 

Kötelező tárgyakból a tanév végén kapott elégtelen osztályzat esetén a tanuló 

szeptember 1-ig javítóvizsgát tehet. A javítóvizsgát bizottság előtt kell megtartani. A tanuló a 

11/1994 MKM rendelet 22.§-a alapján kérheti, hogy független vizsgabizottság előtt tegyen 

beszámolót. 

 

Összevont beszámoló 

 

Rendkívüli előhaladás esetén a szaktanár és a tanszakvezető javaslata alapján az 

igazgató engedélyezheti, hogy a tanuló évvégén két esetleg több osztály anyagából tegyen 

beszámolót. A főtárgyi beszámoló anyagát kétharmad részt a magasabb osztály anyagából 

kell összeállítani. A kötelező tárgynál a magasabb osztály anyagából kell beszámolót tennie. 

Ezt a tényt a törzslapra is be kell jegyezni. Felsőbb osztályba lépés. A művészeti iskola 

felsőbb osztályába az a tanuló léphet, aki a közvetlen megelőző osztály anyagát sikeresen 
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elvégezte, arról bizonyítványt kapott és a tanulmányaiban nincsen megszakítás. Felmentés 

vagy valami más ok miatt a tanuló osztályba sorolása pl. szolfézs, illetve főtárgy esetében 

eltérhet egymástól. Ezt a tényt a bizonyítványban és a törzslapon jelezni kell. Ebben az 

esetben a magasabb osztályba lépésnél a hangszeres osztályba sorolást kell figyelembe venni.  

 

 

A tanuló magatartásának, szorgalmának minősítésének elvei, értékelése 

 

A tanulók magatartását és szorgalmát havonként értékeljük. Félévkor és 

év végén a nevelőtestület az osztályozó értekezleten dönt a tanulók 

magatartásának és szorgalmának minősítéséről. 

A magatartás értékelésének követelményei 

Példás az a tanuló: 

 akinek magatartása, cselekedetei elismerést váltanak ki társaiból, tanáraiból 

 aki kerüli a durvaságot, szeretettel közelít társai felé 

 aki tiszteli és elismeri mások értékét 

 aki nyelvi fordulataiban kerüli a durva, trágár kifejezéseket 

 aki jóindulattal segíti társait, aki tudásával, a közösségben elért helyzetével soha 

nem él vissza 

 aki szívesen vállal munkát osztálya, iskolája, közössége érdekében, aki öregbíti 

iskolánk hírnevét 

 aki szándékosan nem okoz kárt 

 aki betartja az illemszabályokat és az iskola házirendjét 

 akinek nincs írásbeli figyelmeztetése 

 aki igazolatlanul nem mulasztott 

 

Jó az a tanuló: 

 aki ismeri és betartja az iskola házirendjét, az életkorának megfelelő illemszabályokat 

 aki a tanórán, vagy a tanórán kívüli foglalkozásokon társaival, nevelőivel, a 

felnőttekkel szemben udvariasan, előzékenyen, segítőkészen viselkedik 

 aki feladatait a tőle elvárható módon teljesíti 

 akinek legfeljebb egy szaktanári figyelmeztetése van 

 aki igazolatlanul nem mulasztott. 

Változó magatartású az a tanuló: 

 aki az iskolai házirend előírásait nem minden esetben tartja be 
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 aki a tanórán, vagy a tanórán kívül többször fegyelmezetlenül viselkedik 

 aki a felnőttekkel és társaival szemben türelmetlen, tiszteletlen, 

 a közösség, az iskola szabályaihoz nehezen alkalmazkodik 

 legmagasabb büntetése egy osztályfőnöki figyelmeztetés 

 1 –5 órát mulasztott igazolatlanul 

 

Rossz a magatartása annak a tanulónak: 

 aki nem tudja és nem is akarja betartani az iskolai házirendet és az illedelmes 

viselkedési szabályokat 

 akinek magatartása fegyelmezetlen, rendetlen 

 aki társaival, a felnőttekkel szemben rendszeresen udvariatlanul, durván viselkedik 

 akinek viselkedése romboló hatású, az iskolai oktatást, nevelést akadályozza 

 akinek 5 óránál több igazolatlan mulasztása van 

 aki több szaktanári figyelmeztetést kapott,  illetve van több osztályfőnöki 

figyelmeztetése, vagy ennél magasabb fokozatú büntetése 

 aki nem becsüli közössége értékeit 

 aki rongálja környezetét 

 

Szorgalom értékelésének követelményei 

 

Példás szorgalmú az a tanuló, aki: 

 képességeihez mérten tanul 

 a tanítási órákra rendszeresen, jól felkészül, s azokon aktívan közreműködik 

 szívesen olvas szakirodalmat, s így szerzett tudását megosztja társaival 

 aktív önművelődéssel fejleszti tudását, műveli adottságait 

 hibátlan munkavégzésre törekszik 

 szívesen, aktívan részt vesz a tanulmányaihoz kapcsolódó tanórán kívüli 

programokban, akár szervezőként is 

 ha alkalma adódik, jól felkészülve, versenyeken öregbíti iskolánk hírnevét 

 jó eredmények elérésére törekszik (játékban, tanulásban, munkában) 

 

Jó a szorgalma annak a tanulónak, aki: 
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 általában a képességeihez mérten tanul 

 a tanítási órákra rendszeresen felkészült, s azokon aktívan részt vesz 

 felszerelése általában hiánytalan 

 a házi feladatot rendszeresen elvégzi, esetleges mulasztás esetén pótolja 

 a tanulmányaihoz kapcsolódó, tanórán kívüli programokban szívesen részt vesz 

 érdeklődési körében aktív önművelődéssel fejleszti tudását 

 rendszeresen, megbízhatón dolgozik 

 

Változó a szorgalma annak a tanulónak, aki: 

 tanulmányi eredménye elmarad képességeitől 

 tanulmányi munkája ingadozó, a tanulásban nem kitartó, feladatait nem mindig 

teljesíti 

 felszerelése, házi feladata gyakran hiányzik 

 érdemjegyeit, osztályzatait több tantárgyból is lerontja 

 önálló munkájában figyelmetlen, a tanórán többnyire csak figyelmeztetésre, 

felügyelettel dolgozik 

 önállótlan, csak utasításra kezdi meg a munkát 

 

Hanyag a szorgalma annak a tanulónak, aki: 

 aki tanulmányi munkájában megbízhatatlan, figyelmetlen 

 a házi feladatait rendszeresen nem végzi el, 

 minimum követelményt nem teljesíti 

 érdektelen, közömbös eredménytelenségével szemben 

 

 

2.8 Az iskolai írásbeli, szóbeli, gyakorlati beszámoltatások, az ismeretek 

számonkérésének rendje 

 

A beszámoltatás és számonkérés formái 

Zeneművészeti ágazatban kötelező beszámoltatási formák gyakorlati tárgyakban-félév 

és tanév végén (január és május-június hónapban) vizsga jellegű meghallgatás, amelynek 

anyagát a szaktanár állítja össze a tanszaki munkaközösség által meghatározott irányelvek 

alapján. 

A zeneművészeti ág lehetséges beszámoltatási formái gyakorlati tárgyakban: 

 közös órák tartása 
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 iskolán belüli és kívüli szereplések 

 versenyeken, fesztiválokon, találkozókon való szereplés. 

 

Kötelező beszámoltatási formák elméleti tárgyakban 

 tanév végén a végzett anyagból összefoglaló jellegű óra, vizsga tartása azonos szakos 

tanár, vizsgaelnök jelenlétében, 

 írásbeli felmérő írása félév és tanév végén. 

 

Lehetséges beszámoltatási formák elméleti tárgyakban 

 évközi (órai) állandó feleltetés, 

 felmérők írása. 

Táncművészeti ágazatban a kötelező és lehetséges beszámoltatási formák: 

 

Év végén a végzett anyagból összefoglaló jellegű tanszaki beszámoló tartása 

vizsgaelnök vagy vizsgabizottság előtt. A szaktanár döntése alapján bemutató előadás, 

nyilvános produkció révén is számot adhatnak tudásukról a tanulók. 

 

További lehetséges beszámoltatási formák: 

 szereplések 

 részvétel helyi, regionális, országos versenyeken, fesztiválokon 

 

Valamennyi művészeti ágban a tanuló félévi osztályzatát a tanár állapítja meg az előző 

félév érdemjegyei alapján. A beszámolón az osztályzatot a főtárgyi tanárok javaslata alapján a 

bizottság állapítja meg. 

Tanév végén az osztályzatot a hó végi jegyek és a beszámoló eredménye alapján a 

szaktanár állapítja meg, s a nevelőtestület - amely dönt a magasabb évfolyamba lépésről - 

hagyja jóvá. 

Abban az esetben, ha az év végi osztályzat a tanuló hátrányára lényegesen eltér a tanítási 

év közben adott érdemjegyek átlagától, a nevelőtestület felhívja az érdekelt pedagógust, hogy 

adjon tájékoztatást ennek okáról, és indokolt esetben változtassa meg döntését. Ha a 

pedagógus nem változtatja meg döntését, és a nevelőtestület ennek indokaival nem ért egyet, 

az osztályzatot az évközi érdemjegyek alapján a tanuló javára módosítja. 

Egész évi munkája alapján kell osztályozni azt a tanulót, aki betegség miatt vagy más 

méltányolandó okból a beszámolón nem tud megjelenni. Nem bocsátható tanév végi vizsgára 

az a tanuló, akinek az igazolt és igazolatlan mulasztása a kötelező óraszám egyharmadát 

meghaladja.  

Az a tanuló, akinek - önhibáján kívül - az igazolt mulasztása a kötelező óraszám 

egyharmadát meghaladja, csak a nevelőtestület jóváhagyásával tehet osztályozó vizsgát. A 

vizsga engedélyezését május 10-ig írásban kell kérvényezni. A tanulmányok folytatása esetén 

nem kell osztályozni. Ezt a tényt „NO” rövidítéssel kell jelezni a naplókban, a törzslapon és a 

bizonyítványban. Amennyiben a tanuló valamely kötelező tárgy tanulása alól felmentést 

kapott, a felmentés tényét „fm” rövidítéssel kell jelezni az ellenőrző könyvben, a naplókban, a 

törzslapon és a bizonyítványban.  

A vizsgaidőszak kezdő és záró időpontját az iskolai munkaterv tartalmazza. A félévi és év 

végi vizsgák tanszakok szerinti időpontját, helyét és a vizsgabizottság összetételét az erre a 

célra külön kiadott Félévi és Év végi vizsgarend tartalmazza. 
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2.9 Az otthoni felkészüléshez előírt írásbeli, szóbeli és gyakorlati feladatok 

maghatározásának elvei és korlátai 

 

Elvek: 

 Általános elv, hogy a házi feladat rendszeres munkavégzésre nevel, az iskolában 

elsajátított tudás kiegészítésére és a megszerzett készségek, képességek 

gyakoroltatására szolgál. 

 Az írásbeli és szóbeli házi feladat adása évfolyamonként és tantárgyanként különböző 

lehet. 

 A differenciálás szükséges, a különböző képességű tanulók házi feladatai 

különbözzenek mennyiségben és minőségben is. A lemaradó tanulók esetében a 

felzárkóztatást, gyakoroltatást szolgálja az otthoni felkészülés (gyakorló feladatok). A 

jó képességű tanulóknál tehetségük kibontakoztatása az elsődleges elv.  

 A feladatok típusai: önálló anyaggyűjtés, szorgalmi faladat, házi és területi versenyek, 

levelező versenyek. Az ilyen típusú feladatok külön értékelése fontos szempont 

(érdemjegy, dicséret). 

 A házi feladatnak jól előkészítettnek kell lennie, és az ellenőrzés, értékelés lehetőleg a 

következő tanórán történjen meg. Az otthoni felkészülésre érdemjegy is adható. 

 A hosszabb szóbeli (kötelező olvasmány, kiegészítő olvasmány, verstanulás) vagy 

írásbeli (kiselőadás, házi dolgozat) otthoni felkészülést igénylő feladat elkészülését a 

szaktanár kövesse nyomon, segítse a tanulót a különböző fázisokban. 

 

Célok: 

 Tanulói képességfejlesztés 

 Kötelességtudat fejlesztése 

 Folyamatos gyakorlás, ismétlés 

 Ismeretek elmélyítése, a tanult anyag begyakorlása 

 Önállóságra nevelés, önálló ismeretszerzés, kutatómunka 

 Memóriafejlesztés 

 Az iskolában elsajátított tanulói technikák alkalmazása 

 Önellenőrzés kialakítása 

 Helyes időbeosztás segítése 

 Lényegkiemelés, fontos információk megbeszélése 

 Olvasóvá nevelés, könyvtárlátogatás  

 Együttműködés társakkal, közös munkavégzés fejlesztése 
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Korlátok: 

 A hétvége legyen a pihenésé, a családé. Ezt figyelembe kell venni a házi feladat 

adásánál. Hétvégére, tanítási szünetre célszerű ezért szorgalmi, tehát nem kötelező 

feladatot adni szóban és írásban is. Tantárgyi és órarendi specialitások függvényében a 

tanár jogosultsága a házi feladat feladása. 

 Az elkészítés határideje legyen rugalmas, vegyük figyelembe a feladat jellegét és az 

elkészítéséhez szükséges időtartamot is. 

 Fontos, hogy ne több órát igénybe vevő feladatot adjon a szaktanár, figyelembe kell 

venni, hogy a következő óra vagy a feladat számonkérése mikor lesz. 

 

2.10 A csoportbontások és az egyéb foglalkozások szervezésének elvei 

 

Amennyiben az egy évfolyamra járók száma nem éri el az átlaglétszámot sem, 

összevont csoportban tanítunk. A csoport létszáma ebben az esetben sem lehet több a 

törvényben előírt maximális létszámnál.  

Összevont csoportok esetében biztosítani kell a differenciált oktatást: óraszervezéssel, az 

óra tervezésekor.  

A választható tantárgyak esetében diákjainknak lehetőséget adunk, hogy megjelöljék, 

melyik pedagógusnál szeretnék tanulmányaikat folytatni. Amennyiben a tantárgyfelosztás ezt 

lehetővé teszi, biztosítjuk a többség által megjelölt pedagógust a kurzus vezetésére. 

A választásukat a tanulók és a szülők aláírásukkal megerősítik és tudomásul veszik, 

hogy az értékelés, a mulasztás, továbbá a magasabb évfolyamra lépés tekintetében úgy kell 

tekinteni, mintha kötelező tanórai foglalkozás lenne. 

 

2.11 A nemzetiséghez nem tartozó tanulók részére a településen élő 

nemzetiség kultúrájának megismerését szolgáló tananyag 

 

Intézményünk speciális oktató - nevelő munkája az egyetemes művészet értékeire épül, 

ennek keretében – a tantervi program figyelembe vételével - a különböző népek zenéje és 

táncai is feldolgozásra kerülnek. 

2.12 A gyermekek, tanulók esélyegyenlőségét szolgáló intézkedések 

 

A növendékek más-más alap, közép és felső oktatási intézmények hallgatóiként 

érkezhetnek többnyire délutáni oktatásra iskolánkba. Biztosítjuk a növendékek számára a 

megfelelő körülményeket a tanulmányok elsajátításához.  

Jól felszerelt tantermekben, megfelelő hangszereken folyik az egyéni oktató-nevelő 

munka, illetve nagyobb tantermekben a csoportos óra. Valamennyi növendékünknek 

lehetőséget biztosítunk, hogy képességei, tehetsége birtokában felkészüljön tehetséggondozó 

versenyekre, fesztiválokra, aktívan részt vegyen az intézményünk által szervezett valamennyi 

programon.  

Alapfokú művészetoktatási intézményünk különböző életkorú és különböző társadalmi 

környezetből érkező gyermek művészeti oktatását nevelését vállalja fel.  



 

786 

Az esélyegyenlőség biztosításának leghitelesebb megvalósulása éppen a zenei, 

művészeti nevelés, növendékeink tehetségüktől, képességeiktől függően egyformán jutnak az 

általános zenei műveltség megszerzéséhez, érdeklődésüknek megfelelően vesznek részt 

művészeti programjainkban, hangversenyeinken, fesztiváljainkon. 

A közös muzsikálás, kamarazene, zenekari tevékenység, közös néptánc 

személyiségfejlesztő hatása óriási erővel kovácsolja össze a növendékek és tanáraik 

közösségét. Rendezvényeink nyitottak, művészeti élménnyel egybekötött találkozók 

helyszínei. Művészeti oktató-nevelő és kulturális tevékenységünk folytán kapcsolatba 

kerülünk a különböző kisebbségi önkormányzatokkal, szakszolgálatokkal is.  

 

Az SNI tanulók felzárkóztatási programja az iskolában 

 

Intézményünk az oktatásban való részvételből nem zárja ki az SNI és egyéb más, 

fogyatékkal élő tanulókat. Számukra egyéni felzárkóztató programot biztosítunk, melyet a 

szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján megállapított fogyatékosság 

mértékéhez igazítunk. Ez a helyi tantervet százalékos arányban követi. Az órák beosztása a 

tanuló teherbírásának és fejlettségi szintjének megfelelően, a szülőkkel konzultálva történik. 

A nevelőtestület minden tagja felelős azért, hogy tisztában legyen az egyenlő bánásmódra 

és esélyegyenlőségre vonatkozó jogi előírásokkal, biztosítsa a diszkriminációmentes oktatást, 

nevelést, a befogadó és toleráns légkört, és megragadjon minden alkalmat, hogy az 

esélyegyenlőséggel kapcsolatos ismereteit bővítő képzésen, egyéb programon részt vegyen.  

A rangsorolás során az azonos összesített eredményt elérő tanulók közül előnyben kell 

részesíteni a halmozottan hátrányos helyzetű tanulót, ezt követően azt a jelentkezőt, akinek a 

lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye az iskola székhelyének, telephelyének 

településén található, vagy akinek különleges helyzete ezt indokolja.  

A hátrányok kompenzálása, az esélyegyenlőség biztosítása érdekében a következőkre 

fókuszálunk a művészeti oktatás során: 

 a szociális hátrányok kompenzálása, 

 kreativitásfejlesztés, 

 továbbtanulási esélyek növelése 

Az iskolánkba beiratkozott gyerekek értékeit, lelki egészségét, értelmi és érzelmi 

intelligenciáját, magatartási szokásait, alkotó képességét figyelembe vevő, sikerélményt 

biztosító, szeretetteljes, mindenkire személy szerint odafigyelő, segítő, esélyegyenlőségre 

lehetőséget, adó légkört biztosítunk. 

A fenti célok eléréséhez szükséges: 

 a nevelőtestület befogadó, megismerő képességek fejlesztése, 

 megfelelő motivációval sikerélmény biztosítása, 

 a szociális hátrányok kompenzálása, 

 a gyermek egyéni képességének megfelelő fejlesztéssel a tehetség kibontakoztatása, a 

személyiség komplex fejlesztése, 

 a hátrányokkal érkező növendékek világképének formálása, 

 a műveltség, a tudás megszerzésére való törekvés kialakítása, 

 az értékmegőrzés, a hagyományápolás iránti igény felkeltése, 

 az érzelmi gazdagság kifejlesztése, 
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 a kulturált magatartás szokásainak fokozottabb gyakoroltatása,  

 a tanulási fegyelem, a munkafegyelem türelmes, motivált alakítása, 

 a testi-lelki egészség, az egészséges életmód iránti igény felkeltése,  

 a lelkiismeret és felelősségtudat kialakítása, 

A legtöbb esetben beilleszkedési nehézségekkel nem kell megküzdeniük a gyerekeknek, 

hisz a maguk választotta művészeti csoportban, vagy zeneművészeti szakon kell tanulniuk, 

majd szerepelniük.  

Az egyéni órák oktató-nevelő munkája segíti a közvetlen, személyes kapcsolat 

kialakulását tanár és diák között. Problémák esetén először az iskolán, a csoporton belül 

próbálunk megoldásokat találni, ha ez nem lehetséges, akkor a szülőkkel és az általános 

iskolai osztályfőnökkel keresünk megoldást. A tanulók problémaérzékenysége, az alkotó 

közösség, a humánus környezet hozzájárulhat a HH és HHH tanulók jobb tanulmányi 

eredményeihez is.  

A művészettel foglalkozó gyerekek itt találhatnak arra alkalmat, hogy feszültségeiket 

„kivetítsék, levezethessék” magukból így a konfliktusokat jobban tudják kezelni, 

eredményesebb tanulásra képesek.  

 

Megelőző tevékenység 

 

A tanulók veszélyeztetettségének megelőzésében és megszüntetésében – a tanuló 

értelmi, érzelmi vagy erkölcsi fejlődését gátló vagy akadályozó állapotok megelőzésében, 

feltárásában és megszüntetésében – való közreműködés iskolánk minden pedagógusának 

feladata. 

A tanuló személyiségében, életminőségében bekövetkezett hirtelen változást azonnal 

jelezni kell a gyermek közismereti iskolájában tanító osztályfőnökének, illetve a gyermek és 

ifjúságvédelmi pedagógusnak. A negatív változás kiküszöböléséhez igényelni kell a szülők, 

eredménytelen kommunikáció esetén, pedig a megfelelő gyermekvédelmi szervek, hatóság 

segítségét. 

 

Gyermekvédelem  
 

A gyermekvédelmi koordinátor felügyeli az iskolai és óvodai gyermekvédelmi 

felelősök munkáját, biztosítja naprakész szakmai ismereteik folyamatos frissítését. 

Rendszeresen fel kell mérni a veszélyeztetett tanulók körét, a kialakított adatbázisra 

támaszkodva feladat- és intézkedési tervet kell készíteni. 

 

 

2.13 A tanuló jutalmazásával összefüggő, a tanuló magatartásának, 

szorgalmának értékeléséhez, minősítéséhez kapcsolódó elvek 

 

A tanulói közösségek, vagy az egyes tanulók szorgalmában, tanulmányi munkájában 

elért kimagasló eredmények jutalmazása fontos pedagógiai ösztönzési eszköz. 

 

 

A művészeti iskolában az egyes tanulók jutalmazásának lehetőségei: 
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Szaktanári dicséret adható a tanévben több alkalommal a rendszeres, eredményes 

felkészülésért, kiemelkedő haladásért, egy-egy feladat példamutató megoldásáért. 

Igazgatói dicséret adható egy-egy, az iskolának dicsőséget jelentő versenyen elért 

kiemelkedő eredményért, valamint félévkor és a tanév végén elért kiváló tanulmányi 

eredményért. A dicséretet a tájékoztató füzetbe, illetve az év végi bizonyítvány és törzslap 

jegyzet rovatába be kell írni. 

Tantestületi dicséret adható az országos tanulmányi versenyen, fesztiválon való 

eredményes szereplésért, tartósan magas színvonalú munkáért. 

 

2.14 A nevelőtestület által szükségesnek tartott további elvek 

 

Alapfokú Művészeti Iskolánknak az elvárható legmagasabb szintű művészeti képzésben 

kell részesítenie a növendékeket.  

A művészeti oktató-nevelő munkán keresztül fontos küldetés a tanulóifjúság és a 

közönség nevelése, ízlésének formálása, esztétikai érzékének fejlesztése, a világra nyitott, 

gazdag lelkületű és személyiségű növendékek nevelése. További fontos felelőssége 

intézményünknek, hogy tehetséggondozó munkánk nyomán kiválasztásra kerüljenek a 

művészeti pályán történő továbbtanulásra alkalmas növendékek. 

Intézményünkben az önállóság és a csapatmunka folyamatos és érzékeny összehangolása 

elengedhetetlen, mivel a művészeti nevelés hangsúlyozottan egyéni, illetve kiscsoportos 

oktatás keretein belül zajlik. Az egyes növendékek egyéniségének kibontakoztatása, fokozott 

tanári felelősséget, de ugyanakkor szabadságot is követel.  

 

2.15 Kötelező részvétel a művészeti próbákon és előadásokon  

 

Intézményünk a tanulók órabeosztásának figyelembe vételével, az egész napos iskola 

tanítási rendjének megfelelően szervezi meg csoportos speciális zenei óráit, zenekar, 

kamarazenekari tevékenységét. 

„B” tagozatos, tehetséggondozó oktató-nevelő munka esetén, továbbá művészeti pályára, 

vizsgákra, versenyekre, fesztiválokra történő felkészítés esetén a tanuló a kötelező tanórai 

foglalkozások keretében tanítási napokon nyolc és tizenhat óra között köteles részt venni 

művészeti próbákon és előadásokon. 

 

2.16  Az iskolaváltás, valamint a tanuló átvételének szabályai, szükség 

esetén különbözeti vizsgával, egyéni segítségnyújtással, türelmi idő 

biztosításával vagy évfolyamismétléssel 

 

2.16.1 A tanulmányok alatti vizsga vizsgaszabályzata 

 

Nyilvános félévi meghallgatás, év végi vizsga, tanszakonként, évfolyamokra bontva 

zajlik.  

A vizsgaanyagok meghatározása a tantervi követelmények és a növendékek egyéni 

képességeinek figyelembe vételével történik.  

Alkalmassági meghallgatás. Időpontja a tanév Munkatervében kerül meghatározásra, 

április, május folyamán valósul meg többnyire. 
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Előkészítő munka: a felvételi időpont kihirdetése 30 nappal a megvalósítás előtt.  

A felvételi meghallgatások előtt nyílt tanítási napokat, a tanszakok bemutatkozását 

szervezzük meg.  

 

2.16.2 Az alkalmassági meghallgatás szabályai 

 

Az alkalmassági meghallgatás bizottság előtt zajlik. Valamennyi szaktanár 

rendelkezésre áll, hogy a leendő növendékeket egyénileg is megismerje, meghallgassa. Az 

intézmény vezetője jelöli ki a meghallgatásra a bizottság tagjait. A meghallgatás lezárása után 

az intézményvezető írásban értesíti a szülőt az eredményről. Elutasító válasz esetén a szülő 15 

napon belül az értesítést követően fellebbezhet az intézmény fenntartójánál.  

 

2.16.3 A félévi és év végi vizsgák szabályai 

 

Az intézményvezető vizsgabizottságokat jelöl ki a munkaközösség - vezetők, 

szaktanárok bevonásával.  

A vizsgák szervezése tanszakonként, a munkatervben meghatározott vizsgarend 

szerint történik.  

A vizsgaanyag a Helyi tanterv vizsgakövetelményei és a növendékek képességei 

alapján kerül meghatározásra tanszakonként, évfolyamonként.  

 

2.16.4 A magasabb évfolyamra lépés feltételei 

 

A helyi tantervben meghatározott évfolyamonkénti minimális követelményi szint 

sikeres teljesítése, erről bizonyítvány kiállítása. 

Az előképzős bizonyítványába szöveges értékelés mellett a „hangszeres tanulmányait 

megkezdheti” bejegyzés szükséges a hangszeres előképző, illetve hangszeres tanulmányok 

megkezdéséhez. Hangszeres előképző osztályból legalább „jól megfelelt” minősítéssel léphet 

az első évfolyamba. 

A tanuló az iskola magasabb évfolyamába akkor léphet, ha az előírt tanulmányi 

követelményeket sikeresen teljesítette. 

A tanuló az iskola főigazgatójának engedélyével az iskola két vagy több évfolyamára 

megállapított tanulmányi kötelezettségeit egy tanéven, illetve az előírt rövidebb idő alatt is 

teljesítheti. 

 

2.16.5 Tanulmányok folytatása ugyanabban az osztályban  

 
Az a tanuló, aki osztálya tantervi anyagát önhibáján kívül elvégezni nem tudta, az 

igazgató engedélyével az osztálya anyagát folytathatja. Ebben az esetben érdemjegyet nem 

kap. A bizonyítványba és a törzslapra a fenti tényt be kell jegyezni. 
 

2.16.6 Az iskolaváltás, valamint a tanuló átvételének szabályai 
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A tanulói jogviszony felvétel vagy átvétel útján jön létre, és jelentkezés alapján 

történik.  

Felvételi korhatár: 6 évtől 22 éves korig.  

20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 23. § (1) Az alapfokú művészeti iskolába külön 

jelentkezési lap benyújtásával kell jelentkezni. A felvételi eljárás rendjét az intézmény 

vezetője határozza meg. A beiratkozás időpontját a beiratkozás első határnapját megelőzően 

legalább harminc nappal korábban – a helyben szokásos módon – nyilvánosságra kell hozni.  

Az alapfokú művészeti iskolában, ha az intézményvezető másképp nem rendelkezett, a 

jelentkező képességeit az iskola pedagógusaiból álló bizottság méri fel. A bizottság a 

jelentkezők képességeinek felmérése után javaslatot készít az intézményvezetőnek a kérelem 

elbírálására jelentkezőt. Ha a tanuló az alapfokú művészeti iskola magasabb évfolyamára kéri 

felvételét, a jelentkezési lapján ezt fel kell tüntetnie. Kérelméről a bizottság különbözeti 

vizsga alapján dönt, az alapfokú művészetoktatás követelményeinek és tantervi programjának 

az adott évfolyamra meghatározott rendelkezései alapján. 
 

2.16.7 Átvétel 

 

A tanuló átvételkérelmének beadására a tanítási év során bármikor lehetőség van. A 

szülő által megírt átvételi kérelemhez be kell mutatni az elbocsátó iskola igazolását a térítési 

díj befizetéséről, továbbá az eszközök kölcsönzésének rendezéséről. Más művészeti iskolából 

történő átvétel esetén az intézményi engedélyezett létszámkeret figyelembevételével dönt az 

iskola vezetése a felvételről. 

Az intézmény vezetője a felvételi eljárásban a felvételről, átvételről tanulói 

jogviszonyt létesítő vagy a kérelmet elutasító döntést hoz.  Az intézmény vezetője köteles 

értesíteni a felvételi, átvételi kérelem elbírálásáról a szülőt a döntést megalapozó indokolással, 

a fellebbezésre vonatkozó tájékoztatással, továbbá átvétel esetén az előző iskola igazgatóját 

is. 

Az intézmény vezetője a felvételi, átvételi kérelem benyújtásával kapcsolatos 

ügyintézés, a határidő számítás, a mulasztás elbírására és a kérelem benyújtásával kapcsolatos 

eljárás során a köznevelés rendszerében hozott döntésekkel kapcsolatos szabályok alapján jár 

el. 

 

2.16.8 Beiratkozás 

 

Az új növendékeknek a művészeti iskolába be kell iratkoznia. A régi növendékek 

térítési vagy tandíjuk elkövetkező félévre történő befizetésével és bizonyítványuk beadásával 

regisztráltatják magukat. Augusztus utolsó hetében pótbeiratkozást tartunk. 

Az újonnan felvett 18 éven aluli gyermeket a szülő íratja be, vagy a szülő írásbeli 

nyilatkozatának bemutatása mellett a gyermek iratkozik be. Amennyiben a beírás külföldön 

szerzett bizonyítvánnyal történik, a beíráskor annak hiteles magyar nyelvű fordítását kell 

benyújtani. A beiratkozás időpontját legalább 30 nappal korábban nyilvánosságra hozzuk A 

beírást a tagintézmény-vezető szervezi. 

 

2.16.9 A vendégtanulói jogviszony 

 

A művészeti iskola tanulója az előírt követelményt - az iskolák közötti megállapodás 

alapján - más alapfokú művészetoktatási intézményben is elsajátíthatja vendégtanulói 
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státuszban. A vendégtanulói jogviszony már meglévő tanulói jogviszony mellett jöhet létre, a 

tanulói előmenetel és továbbhaladás szempontjából kapcsolódik a tanulói jogviszonyhoz 

(önálló bizonyítvány megszerzését nem teszi lehetővé). 

 

2.17 A művészeti alapvizsga és záróvizsga követelményei, témakörei 

 

Alapvizsga, művészeti záróvizsga  

 

Intézményünkben a tanulók alapvizsgát 2017/2018-as tanévtől tesznek. Tartalmát, 

formáját és anyagát a „Művészeti alapvizsga és záróvizsga követelményei” c fejezet 

tartalmazza. Beiratkozáskor tájékoztatjuk a szülőket az érvényes rendelkezésekről. 

 

2.17.1 A művészeti alapvizsgára és záróvizsgára bocsátás feltételei 

 

Művészeti alapvizsgára az a tanuló bocsátható, aki az alapfokú művészetoktatási 

intézmény utolsó alapfokú évfolyamát sikeresen elvégezte, és a vizsgára jelentkezett. 

Művészeti záróvizsgára az a tanuló bocsátható, aki az alapfokú művészeti iskola utolsó 

továbbképző évfolyamát sikeresen elvégezte, és a vizsgára jelentkezett. 

 

2.17.2 A művészeti alapvizsga és záróvizsga egyes részei alóli felmentés 

 

Mentesülhet (részlegesen vagy teljes mértékben) az adott tantárgyból a művészeti 

alapvizsga, illetve záróvizsga letétele alól az a tanuló, aki az országos művészeti tanulmányi 

versenyen – egyéni versenyzőként - a versenyfelhívásban meghatározott helyezést, 

teljesítményt, szintet eléri.  

Amennyiben a tanuló már rendelkezik a képző- és iparművészeti ág valamelyik 

tanszakán megszerzett alapvizsga- vagy záróvizsga-bizonyítvánnyal, akkor felmentés adható 

rajz-festés-mintázás tantárgyból.  

A műhelygyakorlat vizsgarész alól felmentés nem adható. 

Ha a tanuló már rendelkezik a zeneművészeti ág valamelyik tanszakán megszerzett 

művészeti alapvizsgával vagy záróvizsgával, akkor az adott tantárgyakból a vizsga alól 

felmentés adható. 

Ha a tanuló már rendelkezik a képzőművészeti, színművészeti és bábművészeti ág 

valamelyik tanszakán beszéd és vers, mozgás és tánc, zene és ének, színházismeret 

tantárgyakból megszerzett művészeti alapvizsga vagy záróvizsga–bizonyítvánnyal, akkor az 

adott tantárgyakból a vizsga alól felmentés adható. 

 

2.17.3 A művészeti alapvizsga és záróvizsga minősítése 

 

A tanuló teljesítményét a művészeti alapvizsgán és a záróvizsgán 

vizsgatantárgyanként külön-külön osztályzattal kell minősíteni. A művészeti alapvizsga, 

illetve záróvizsga eredményét a vizsgatantárgyakból kapott osztályzatok számtani közepe 

adja.  
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Ha az átlagszámítás eredménye öt tizedre végződik, a vizsgatantárgy végső eredmény 

meghatározásában képzőművészet esetében a műhelygyakorlat, színművészet ágon a szóbeli 

vizsgarész, zeneművészeti ágon a főtárgy tantárgyaiból kapott osztályzat a döntő.  

Eredményes művészeti alapvizsgát, illetve záróvizsgát tett az a tanuló, aki valamennyi 

előírt vizsgatantárgy vizsgakövetelményeit teljesítette.  

Sikertelen a vizsga, ha a tanuló valamelyik vizsgarészből, illetve vizsgatantárgyból 

elégtelen érdemjegyet kapott. Sikertelen vizsga esetén a tanulónak csak abból a vizsgarészből, 

illetve vizsgatantárgyból kell javítóvizsgát tennie, amelynek vizsgakövetelményét nem 

teljesítette. 

 

2.17.4 Előrehozott vizsga 

 

Az alapfokú művészetoktatási intézmény tanulói számára előrehozott vizsga is 

szervezhető. 

Előrehozott művészeti alapvizsga, illetve záróvizsga az egyes tantárgyra előírt iskolai 

tanulmányi követelmények teljesítése után, a tanulói jogviszony fennállása alatt, az iskolai 

tanulmányok teljes befejezése előtt szervezhető. 

 

2.17.5 A művészeti alapvizsga és záróvizsga követelményei, feladatai 

meghatározásának módja 

 

A művészeti alapvizsga és záróvizsga követelményeit, vizsgafeladatait – valamennyi 

vizsga tantárgy tekintetében – az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi 

programja figyelembevételével az iskola helyi tantervében kell meghatározni. 

A művészeti alapvizsga és záróvizsga feladatait a követelmények alapján a vizsgát 

szervező intézmény állítja össze oly módon, hogy azokból mérhető és elbírálható legyen a 

tanuló felkészültsége és tudása. A művészeti alapvizsgát és záróvizsgát háromtagú 

vizsgabizottság előtt kell letenni. A vizsgabizottság elnökét és tagjait a vizsga szervezője 

bízza meg. 

A művészeti alapvizsga és záróvizsga lebonyolítása a vizsgáztató intézmény feladata. 

Vizsgatantárgynak csak az a tantárgy választható, amelyet az intézmény pedagógiai 

programja szerint biztosít, valamint a tanuló a tantárgy tanításának utolsó évfolyamán az 

előírt tantárgyi követelményeknek eleget tett. 

 

2.17.6 Zeneművészeti ág 

 

A művészeti alapvizsga részei 

Az alapvizsga írásbeli és/vagy szóbeli, valamint gyakorlati vizsgarészből áll. Az 

alapvizsgán az „A” tagozatos tanuló választhat írásbeli, illetve szóbeli vizsga között. A „B” 

tagozatos tanulók számára mindkét vizsgarész kötelező. 

Gyakorlati vizsgát valamennyi tanulónak kell tennie. 

1. Az írásbeli vizsga tantárgya és időtartama 

Hangszer főtanszak („A” tagozat): 

 Szolfézs vagy 

 Zenetörténet-zeneirodalom vagy 

 Zeneelmélet 
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Szolfézs főtanszak („A” és „B” tagozat): 

 Szolfézs 

Zenetörténet-zeneirodalom főtanszak: 

 Szolfézs 

 Zenetörténet-zeneirodalom 

Zeneelmélet főtanszak: 

 Szolfézs 

 Zeneelmélet 

Az írásbeli vizsga időtartama valamennyi tantárgyból 45 perc. 

 

2. A szóbeli vizsga tantárgya és időtartama 

 

Hangszer főtanszak („A” tagozat): 

 Szolfézs vagy 

 Zenetörténet-zeneirodalom vagy 

 Zeneelmélet 

Szolfézs főtanszak („A” és „B” tagozat): 

 Szolfézs 

Zenetörténet-zeneirodalom főtanszak: 

 Szolfézs 

 Zenetörténet-zeneirodalom 

Zeneelmélet főtanszak: 

 Szolfézs 

 Zeneelmélet 

 

A szóbeli vizsga időtartama valamennyi tantárgyból 10-20 perc. 

 

3. A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama 

Hangszer főtanszak („A” és „B” tagozat): 

 Főtárgy 

A gyakorlati vizsga időtartama 15-25 perc. 

Hangszer, elmélet tanszak („B” tagozat): 

 furulya (az adott tanszakok óratervében jelölteknek megfelelően) 

A gyakorlati vizsga időtartama 10-15 perc. 

 

A művészeti záróvizsga részei 

 

A záróvizsga írásbeli és/vagy szóbeli, valamint gyakorlati vizsgarészből áll. A záróvizsgán 

a kötelezően választható elméleti tantárgyakból a hangszer „A” tagozatos főtanszakos tanulók 

szóbeli vizsgát tesznek. A „B” tagozatos és elmélet főtanszakos tanulók számára mindkét 

vizsgarész kötelező.  

Gyakorlati vizsgát valamennyi tanulónak kell tennie. 

1. Az írásbeli vizsga tantárgya és időtartama 
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Hangszer, kamarazene főtanszak („B” tagozat): 

 Szolfézs 

Szolfézs főtanszak („A” és „B” tagozat): 

 Szolfézs 

Zenetörténet-zeneirodalom főtanszak: 

 Szolfézs 

 Zenetörténet-zeneirodalom 

Zeneelmélet főtanszak: 

 Szolfézs 

 Zeneelmélet 

Az írásbeli vizsga időtartama valamennyi tantárgyból 45 perc. 

 

2. A szóbeli vizsga tantárgya és időtartama 

Hangszer, kamarazene főtanszak („A” tagozat): 

 Szolfézs vagy 

 Zenetörténet-zeneirodalom vagy 

 Zeneelmélet 

Hangszer, kamarazene főtanszak („B” tagozat): 

 Szolfézs 

Szolfézs főtanszak („A” és „B” tagozat) 

 Szolfézs 

Zenetörténet - zeneirodalom főtanszak: 

 Szolfézs 

 Zenetörténet - zeneirodalom 

Zeneelmélet főtanszak: 

 Szolfézs 

 Zeneelmélet 

A szóbeli vizsga időtartama valamennyi tantárgyból 15-25 perc. 

 

3. A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama 

Hangszer főtanszak („A” és „B” tagozat): 

 Főtárgy 

 Furulya (az adott tanszakok óratervében jelölteknek megfelelően) 

Szolfézs, zeneirodalom-zenetörténet és zeneelmélet főtanszak: 

 Furulya 

 elmélet: minimum 1x45 perc 

A gyakorlati vizsga időtartama főtárgyból 20-30 perc, zongora kötelező tantárgyból 10-20 

perc. 

 

A művészeti alapvizsga és záróvizsga tartalma, követelményei, témakörei 
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1. Az írásbeli vizsga tartalma  

 

Szolfézs 

„A” tagozat 

Hangszer, zenetörténet-zeneirodalom, zeneelmélet főtanszakok 

A vizsgán az iskola választhat a) és b) feladat közül. 

Diktálás, elemzés 

a) feladat 

 Egy magyar népdal lejegyzése és elemzése 

A népdal négysoros, legfeljebb 8-10 szótagszámú, tempó giusto, izometrikus (2/4 vagy 4/4) 

lehet, szinkópát, nyújtott és éles ritmust tartalmazhat. Előre meg kell adni a violinkulcsot, 

előjegyzést, metrumot és kezdőhangot. Az elemzés szempontjai: forma, stílus, 

hangsor/hangkészlet, zárások, esetleg ritmikai jellemzők. A népdal tizenkétszer hangozhat el. 

 Periódus terjedelmű, funkciós basszusú műzenei idézet felső szólamának lejegyzése 

és elemzése. 

Az idézet 2/4, 3/4 vagy 4/4-es lüktetésű, nem moduláló, lehetőleg a-a
v
 felépítésű, nehezebb 

hangközlépéseket nem tartalmazó, de akkordfelbontást, illetve könnyebb alterációt lehetőleg 

tartalmazó szemelvény. Előre szükséges megadni a kulcsot, az előjegyzést, a metrumot és a 

kezdőhangot. Az elemzés szempontjai: a funkciók bejelölése, formai felépítés, a zenei elemek 

megjelölése (hármashangzat-felbontás, szekvencia, késleltetés stb.). Az idézet zongorán két 

szólamban tizenkétszer hangozhat el. 

b) feladat 

 Egy magyar népdal első két sorának lejegyzése és kiegészítése 

A népdal négysoros, legfeljebb 8-10 szótagszámú, tempó giusto, izometrikus (2/4 vagy 4/4) 

legyen, szinkópát, nyújtott és éles ritmust tartalmazhat. Előre meg kell adni a violinkulcsot, 

előjegyzést, metrumot és kezdőhangot. A befejezéshez meg kell adni a szöveget. A népdal 

tizenkétszer hangozhat el. 

 Periódus terjedelmű, funkciós basszusú műzenei idézet előtagjának lejegyzése és 

befejezése két szólamban, vagy felső szólamának lejegyzése 

Az idézet 2/4, 3/4 vagy 4/4-es lüktetésű, nem moduláló, lehetőleg a-a
v
 felépítésű, nehezebb 

hangközlépéseket nem, de akkordfelbontást, illetve könnyebb alterációt lehetőleg tartalmazó 

szemelvény. Előre szükséges megadni a kulcsokat, az előjegyzést, a metrumot és a 

kezdőhangokat. Az idézet zongorán tizenkétszer hangozhat el. 

 

Szolfézs főtanszak 

 Egy magyar népdal lejegyzése szöveggel együtt, és elemzése 

A népdal négysoros, 8-10 szótagszámú, tempó giusto, izometrikus, szinkópát, nyújtott és 

éles ritmust, valamint színező hangokat tartalmazhat. Előre meg kell adni a violinkulcsot, 

előjegyzést, metrumot és kezdőhangot. Az elemzés szempontjai: forma, stílus, 

hangsor/hangkészlet, zárások, esetleg ritmikai jellemzők. A népdal nyolcszor hangozhat el.  

 Periódus terjedelmű műzenei idézet lejegyzése funkciós basszussal 

Metruma 2/4, 3/4, 4/4 vagy 6/8 lehet. Ritmusértékek előfordulhatnak az egész hangtól a 

tizenhatodig. Lehet benne szinkópa, éles és nyújtott ritmus, triola, valamint átkötések. Az 

idézetben előfordulhatnak nehezebb hangközlépések, alterált hangok, és hangnemi kitérés, 
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esetleg moduláció is. Előre meg kell adni a kulcsot, az előjegyzést, a metrumot és a 

kezdőhangokat. Az idézet zongorán nyolcszor hangozhat el. 

„B” tagozat 

Hangszer, zenetörténet-zeneirodalom, zeneelmélet főtanszakok 

 Hangközmenet lejegyzése 

10 hangközből álló hangközmenet lejegyzése tonális keretben (oktávon belüli tiszta, kis és 

nagy hangközök, bővített kvart és szűkített kvint). Diktálás előtt meg kell adni a violinkulcsot, 

előjegyzést, és a kezdő hangközt, elnevezéssel együtt. A hangközlánc zongorán hatszor 

hangozhat el. 

 

 Hangzatlejegyzés 

10 akkordból álló akkordsor lejegyzése tonális keretben, vagy 10 akkord felismerése és 

lejegyzése adott hangra, oldással együtt (valamennyi hármashangzat és fordításaik, valamint 

domináns szeptim). Diktálás előtt meg kell adni a violinkulcsot, előjegyzést és a kezdő 

harmóniát, elnevezéssel együtt, illetve adott hangra felépítésnél az adott hango(ka)t. A 

harmóniasor zongorán hatszor hangozhat el. 

 Egy négysoros, közepesen nehéz magyar népdal lejegyzése szöveggel együtt, és 

elemzése 

Előre meg kell adni a violinkulcsot, az előjegyzést, a metrumot és a kezdőhangot. Az 

elemzés szempontjai: forma, stílus, hangsor/hangkészlet, zárások, esetleg ritmikai jellemzők. 

A népdal nyolcszor hangozhat el. 

 Periódus terjedelmű műzenei idézet lejegyzése funkciós basszussal 

Metruma 2/4, 3/4, 4/4 vagy 6/8 legyen. A ritmusértékek előfordulhatnak az egész hangtól a 

tizenhatodig. Az idézet tartalmazhat változatos ritmikai, dallami fordulatokat, átkötéseket. 

Előre meg kell adni a kulcsot, az előjegyzést, a metrumot és a kezdőhangokat. Az idézet 

zongorán nyolcszor hangozhat el. 

 

Szolfézs főtanszak 

 Hangközmenet lejegyzése 

10 hangközből álló hangközmenet lejegyzése tonális keretben, hangnemi kitérésekkel. 

Diktálás előtt meg kell adni a violinkulcsot, előjegyzést, és a kezdő hangközt, elnevezéssel 

együtt. A hangközlánc zongorán háromszor hangozhat el. 

 Hangzatlejegyzés 

10 akkordból álló akkordsor lejegyzése tonális keretben, maximum egykvintes hangnemi 

kitéréssel, vagy 10 akkord felismerése és lejegyzése adott hangra, oldással együtt. Diktálás 

előtt meg kell adni a violinkulcsot, az előjegyzést és a kezdő harmóniát, elnevezéssel együtt, 

illetve adott hangra felépítésnél az adott hango(ka)t. A harmóniasor zongorán hatszor 

hangozhat el. 

 Egy közepesen nehéz, enyhén díszített magyar népdal lejegyzése szöveggel együtt, 

és elemzése 

Előre meg kell adni a violinkulcsot, az előjegyzést, a metrumot és a kezdőhangot. Az 

elemzés szempontjai: forma, stílus, hangsor/hangkészlet, zárások, esetleg ritmikai jellemzők. 

A népdal nyolcszor hangozhat el. 

 Periódus terjedelmű kétszólamú műzenei idézet lejegyzése 
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Metruma 2/4, 3/4, 4/4 vagy 3/8, 6/8 lehet. Az idézet tartalmazzon változatos ritmikai, 

dallami fordulatokat átkötéseket, lehetnek benne hangnemi kitérések és moduláció. Előre meg 

kell adni a kulcsot, az előjegyzést, a metrumot és a kezdőhangokat. Az idézet zongorán 

nyolcszor hangozhat el. 

 

Zenetörténet - zeneirodalom 

„A” tagozat 

Hangszer, zenetörténet - zeneirodalom főtanszak 

 A zenei korszakok felsorolása időrendben. A barokk korszak ideje, rövid általános 

jellemzése és zenei jellegzetességei. 

 A barokk zeneszerzők felsorolása, a korszak vokális és hangszeres műfajai. Néhány 

hangszeres műfaj bemutatása részletesebben (pl. concerto, concerto grosso, szvit 

[táncok, táncpárok], fúga). Domenico Scarlatti és a barokk szonáta jellemzése. Két - a 

tanuló által ismert, meghallgatott - mű bemutatása (pl. Händel: Vízizene, Vivaldi: Négy 

évszak, Bach: A fúga művészete vagy a Wohltemperiertes Klavier kötetei). Egy vokális 

műfaj jellemzése (pl. Bach kantátái, a kantáták tételei). 

 A bécsi klasszicizmus időszakának 3 jelentős és több kevésbé ismert, de fontos 

zeneszerzőjének felsorolása. A klasszikus zene általános jellemzése. A bécsi klasszika 

korszakának jellemzése a barokkal összehasonlítva. A bécsi klasszika műfajai és 

jellemző formái, a szonátaforma részei. Joseph Haydn életéről röviden, fontosabb 

művei; a szimfónia tételei; Haydn szimfóniáinak három korszaka egy-egy példán 

keresztül; a vonósnégyes hangszerei. W. A. Mozart műveinek jellemző műfajai egy-egy 

példával; két különböző műfajú művének részletes bemutatása. 

 

Zeneelmélet 

„A” tagozat 

Hangszeres főtanszak 

 Négyszólamú példa számozott basszusának lejegyzése 4#, 4b előjegyzésig. 

 Számozott basszus kidolgozása négy szólamban, szűk fekvésben. 

 Formatani elemzés kottakép után. 

 Zeneelmélet főtanszak 

 Négyszólamú példa számozott basszusának lejegyzése 5#; 5b előjegyzésig. 

 Számozott basszus kidolgozása négy szólamban, szűk fekvésben. 

 Formatani elemzés kottakép után. 

2. A szóbeli vizsga tartalma 

Szolfézs 

„A” tagozat 

Hangszer, zenetörténet-zeneirodalom, zeneelmélet főtanszak 
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 A „hozott anyag”: a vizsgázó tudjon énekelni kotta nélkül 10 népdalt, és ismerje 

azok legfontosabb jellemzőit; tudjon énekelni 5 műzenei szemelvényt (társas ének, 

hangszerkíséretes darabok a reneszánsztól/ barokktól a XX. századig) 

éneklőtársakkal, ill. hangszerkísérettel (saját kíséret nem kötelező), abból kettőt 

kotta nélkül, és ismerje az énekelt darabok legfontosabb jellemzőit. 

 A tanuló által a gyakorlati vizsgán játszott darabokkal kapcsolatban a 

vizsgabizottság egyszerű zenetörténeti, stílusjegyekre vonatkozó, műfaji, formai, és 

egyéb általános zenei kérdéseket tesz fel. 

 Kottáról a tanulónak kell gondoskodnia. 

 Szolfézs főtanszak 

 Egyszólamú dallam lapról éneklése rövid átnézés után, szolmizálva vagy 

hangnévvel; az idézet metruma 2/4, 3/4, 4/4, vagy 6/8 lehet; ritmusértékek 

előfordulhatnak az egész hangtól a tizenhatodig, lehet benne szinkópa, nyújtott és 

éles ritmus, triola, átkötések; lehetnek benne nehezebb hangközlépések, alterált 

hangok, és hangnemi kitérés, moduláció is. 

 A „hozott” anyag: 10 népdal éneklése emlékezetből, és azok elemzése (forma, 

stílus, hangsor/hangkészlet, zárások, esetleg ritmikai jellemzők alapján); 10 

műzenei szemelvény (társasének, hangszerkíséretes darabok a 

reneszánsztól/barokktól a XX. századig) - ezek közül három kotta nélkül - saját 

kísérettel előadva. A vizsgázó ismerje ezek hangsorát, hangnemét, az előforduló 

előadási jeleket, utasításokat, tudja meghatározni az előadott szemelvények műfaját, 

stílusát és formáját. 

 A tanuló által a gyakorlati vizsgán játszott darabokkal kapcsolatban a 

vizsgabizottság zenetörténeti, stílusjegyekre vonatkozó, műfaji, formai és egyéb 

általános zenei kérdéseket tesz fel. 

 Kottáról a tanulónak kell gondoskodnia. 

„B” tagozat 

Hangszer, magánének főtanszak 

 Egyszólamú dallam lapról éneklése rövid átnézés után, szolmizálva vagy hangnévvel; 

az idézet metruma 2/4, 3/4, 4/4 vagy 6/8 lehet; ritmusértékek előfordulhatnak az egész 

hangtól a tizenhatodig, tartalmazhat változatos ritmikai, dallami fordulatokat, 

átkötéseket; alterált hangokat és hangnemi kitérést, modulációt is. 

 A „hozott anyag”: a vizsgázó tudjon énekelni kotta nélkül 10 népdalt, és ismerje azok 

legfontosabb jellemzőit; tudjon énekelni 4 műzenei szemelvényt (társasének, 
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hangszerkíséretes darabok a reneszánsztól/barokktól a XX. századig) éneklőtársakkal, 

ill. hangszerkísérettel (saját kíséret nem kötelező), ebből kettőt kotta nélkül, és ismerje 

az énekelt darabok legfontosabb jellemzőit. 

 A tanuló által a gyakorlati vizsgán játszott darabokkal kapcsolatban a vizsgabizottság 

zenetörténeti, stílusjegyekre vonatkozó, műfaji, formai és egyéb általános zenei 

kérdéseket tesz fel. 

Kottáról a tanulónak kell gondoskodnia. 

 

Szolfézs főtanszak 

 Egyszólamú dallam lapról éneklése rövid átnézés után, szolmizálva vagy 

hangnévvel; az idézet metruma 2/4, 3/4, 4/4 vagy 3/8, 6/8 lehet; ritmusértékek 

előfordulhatnak az egész hangtól a tizenhatodig, lehet benne szinkópa, nyújtott és 

éles ritmus, triola, átkötések; lehetnek benne nehezebb hangközlépések, alterált 

hangok, és hangnemi kitérés, moduláció is. 

 A „hozott anyag”: 10 népdal éneklése emlékezetből, és azok elemzése (forma, 

stílus, hangsor/hangkészlet, zárások, esetleg ritmikai jellemzők alapján); 10 

műzenei szemelvény (társasének, hangszerkíséretes darabok a 

reneszánsztól/barokktól a XX. századig) - ezek közül hármat kotta nélkül - saját 

kísérettel előadva. A vizsgázó ismerje ezek hangsorát, hangnemét, az előforduló 

előadási jeleket, utasításokat, tudja meghatározni az előadott szemelvények műfaját, 

stílusát és formáját. - A tanuló által a gyakorlati vizsgán játszott darabokkal 

kapcsolatban a vizsgabizottság zenetörténeti, stílusjegyekre vonatkozó, műfaji, 

formai és egyéb általános zenei kérdéseket tesz fel.  

Kottáról a tanulónak kell gondoskodnia. 

 

Zenetörténet-zeneirodalom  

„A” tagozat 

Hangszer, magánének, zenetörténet-zeneirodalom főtanszak 

 Teszt, ami 15-20 általános zenei-zenetörténeti ismeretekkel kapcsolatos feladatot 

tartalmaz. 

 A tanuló által a gyakorlati vizsgán játszott darabokkal kapcsolatban a 

vizsgabizottság zenetörténeti, stílusjegyekre vonatkozó, műfaji, formai és egyéb 

általános zenei kérdéseket tesz fel. 

Kottáról a tanulónak kell gondoskodnia. 

 

Zeneelmélet 

„A” tagozat 



 

800 

Hangszer és magánének főtanszak 

 Kadenciák és mintapéldák zongorázása a fő hármashangzatokkal és fordításaikkal. 

 Zongorázás diktálás után fő hármashangzatokkal és fordításaikkal. 

 Számozott basszus zongorázása négy szólamban, szűk fekvésben. 

 Formatani elemzés kottakép után. 

Zeneelmélet főtanszak 

 Nápolyi szextes mintapéldák zongorázása mollba, dúrban. 

 V7 akkord és fordításai; mintapéldák zongorázása. 

 A fentiek zongorázása diktálás után. 

 Zongorázás számozott basszusról. 

 Formatani elemzés kottakép után. 

 

A gyakorlati vizsga tartalma 

 

Gyakorlati vizsgát főtárgyból, elméleti tanszakok esetén zongora kötelező tárgyból, 

illetve kamarazene főtanszakon a tanult hangszerből kell tenni. 

 

Furulya 

„A” tagozat 

 Egy etűd vagy technikai jellegű mű szoprán- vagy altfurulyán (Kállay G.: 

Hangnemgyakorló, Paubon: Etűdök, Baroque Solo Book-ból könnyebb darabok, 

Giesbert: Furulyaiskola 2. rész nehézségi szintjén). 

 Egy előadási darab két különböző karakterű tétele, az egyik tétel választható 

kamaraműből is (Anon: Greensleeves to a Ground, Marcello: d-moll szonáta, Loeillet 

de Gant: Szonáták op. 1 és op. 3, Vivaldi: F-dúr szonáta RV 52, d-moll RV 36, 

Telemann: F-dúr szonáta, kamaraművek: Boismortier: Leichte Duos, 6 Suite, Loeillet: 

6 szonáta 2 furulyára, Naudot: Triószonáta, Czidra: Régi magyar táncok nehézségi 

szintjén). 

Az előadási darabot a kamaramű kivételével lehetőleg kotta nélkül kell játszani. 

„B” tagozat 

 Egy etűd vagy szólómű (Kállay G.: Hangnemgyakorló, V. Eyck: Variációk, Braun: 

etűdök/Baroque Solo Book, Winterfeld: 12 etűd altfurulyára nehézségi szintjén). 

 Egy előadási darab két különböző karakterű tétele, az egyik tétel választható 

kamaraműből is (Telemann: C-dúr szonáta, Veracini: a-moll szonáta, Lavigne: 

Rondeau és Tambourin I-II. tétel, Fesch: F-dúr szonáta op. 6. no. 2; Telemann: 6 duett, 
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Telemann: Kánonszonáták, Loeillet de Gant: Szonáta 2 altfurulyára nehézségi 

szintjén). 

Az etűd és kamaramű kivételével a vizsgaanyagot kotta nélkül kell játszani. 

 

Gitár 

„A” tagozat 

 Egy etűd (Szendrey-Karper: Gitárgyakorlatok V-VII. kötet, Carcassi: 25 Etűd op. 60, 

nr. 3., 4., 7., 10., Giuliani: Etűdök gitárra op. 100 nr. 13., 15., Leo Brouwer: 10 etűd 

nr. 1., 5., 6., 7., Carcassi: Capriccio, Legnani: Capricci nehézségi szintjén). 

 Három különböző stílusú előadási darab (Dowland: Táncok és Fantáziák, Mertz: 

Magyar honi virágok 1., 2., Milán: Pavane-ok, Villa-Lobos: I. IV. prelude, J. S. Bach-

Szendrey-Karper: 20 könnyű darab, de Vissee szvit tánctétel, Mosóczi: 1V-V kötetből 

klasszikus szerzők darabjai, vagy spanyol és latin-amerikai romantikus szerzők 

darabjai: F. Tárrega: Lágrima, Mazurka, Polka, Antonio Lauro: Vals Venezolano nr. 

2.; vagy XX. századi darabok Farkas Ferenc, Bartók-Szendrey nehézségi szintjén). 

Az előadási darabokat lehetőleg kotta nélkül kell játszani. 

„B” tagozat 

 Egy etűd (Szendrey-Karper: Gitárgyakorlatok VII-VIII. kötet; Carcassi: 25 Etűd op. 

60 nr. 13., 18., 19.; Legnani: Capricciok, Giuliani: Etűdök gitárra op. 48 nr. 19., op. 

100 nr. 13., 15.; F. Sor: op. 31 nr. 18., 23.; Leo Brouwer: 10 Etűd nr. 9., 10. nehézségi 

szintjén). 

 Három különböző stílusú előadási darab (Francesco da Milano: 14 Fantasie; Luys 

Milán: 6 Pavan; J. S. Bach: 20 könnyű darab; Robert de Visée: d-moll szvit; J. S. 

Bach: d-moll prelúdium; klasszikus és romantikus darabok: Mertz: Magyar honi 

virágok: 3, 4, 5, Tarrega darabok vagy spanyol és latin-amerikai szerzők darabjai: 

Antonio Lauro: Vals Venezolano nr. 2., 3 nehézségi szintjén). 

 XX. századi darabok (Bartók-Szendrey, Farkas Ferenc, Sári J., Huzella, Villa-L., 

Choros-Mazurka, Prelűdök nehézségi szintjén). 

 Az előadási darabokat kotta nélkül kell játszani. 

 

Záróvizsga 

Az írásbeli vizsga tartalma 

 

Szolfézs 

„A” tagozat 

Zenetörténet-zeneirodalom, zeneelmélet főtanszakok 

 Diktálás, elemzés 
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 Egyszólamú barokk vagy romantikus dallam lejegyzése és elemzése. Az idézet átlagos 

zenei mondat/periódus hosszúságú, egyszerűbb hangnemi kitérést tartalmazhat. Előre meg 

kell adni a kulcsot, az előjegyzést, a metrumot és a kezdőhangot. Az elemzés szempontjai: 

formai felépítés, zenei értelmezés (felütések, kötések, előadásmódra vonatkozó jelek 

bejelölése), zenei elemek megjelölése (hangzatfelbontás, késleltetés, szekvencia). Az 

idézet zongorán két szólamban nyolcszor hangozhat el. 

 Egyszólamú barokk vagy romantikus dallam felének lejegyzése és befejezése. Előre meg 

kell adni a kulcsot, az előjegyzést, a metrumot és a kezdőhangot. Az idézet átlagos zenei 

mondat/periódus hosszúságú, amely zongorán hatszor hangozhat el. 

Szolfézs főtanszak 

 Egyszólamú barokk vagy romantikus dallam lejegyzése. A dallamban legyenek 

változatos dallami és ritmikai fordulatok. Hangnemi kitérés vagy moduláció 

előfordulhat benne. Előre meg kell adni a kulcsot, az előjegyzést, a metrumot és a 

kezdőhangot. Az idézet zongorán nyolcszor hangozhat el. 

 Periódus terjedelmű kétszólamú bécsi klasszikus idézet lejegyzése. Az idézet 

tartalmazzon változatos dallami és ritmikai fordulatokat. Hangnemi kitérés vagy 

moduláció előfordulhat benne. Előre meg kell adni a kulcsot, az előjegyzést, a 

metrumot és a kezdőhangokat. Az idézet zongorán nyolcszor hangozhat el. 

„B” tagozat 

Hangszer, kamarazene főtanszak 

 Egyszólamú barokk vagy romantikus dallam lejegyzése. A dallamban legyenek 

változatos dallami és ritmikai fordulatok. Hangnemi kitérés vagy moduláció 

előfordulhat benne. Előre meg kell adni a kulcsot, az előjegyzést, a metrumot és a 

kezdőhangot. Az idézet zongorán nyolcszor hangozhat el. 

 Periódus terjedelmű kétszólamú bécsi klasszikus idézet lejegyzése. Az idézet 

tartalmazzon változatos dallami és ritmikai fordulatokat. Hangnemi kitérés vagy 

moduláció előfordulhat benne. Előre meg kell adni a kulcsot, az előjegyzést, a 

metrumot és a kezdőhangokat. Az idézet zongorán nyolcszor hangozhat el. 

 

Szolfézs főtanszak 

 Kétszólamú barokk idézet lejegyzése. Az idézet tartalmazzon változatos dallami és 

ritmikai fordulatokat. Hangnemi kitérés vagy moduláció előfordulhat benne. Előre 

meg kell adni a kulcsokat, az előjegyzést, a metrumot és a kezdőhangokat. Az idézet 

zongorán nyolcszor hangozhat el. 
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 Egyszólamú XX. századi dallam lejegyzése. Az idézet tartalmazhat változatos dallami 

és ritmikai fordulatokat. Előre meg kell adni a kulcsot, az előjegyzést, a metrumot és a 

kezdőhangot. Az idézet zongorán nyolcszor hangozhat el. 

 

Zenetörténet-zeneirodalom főtanszak 

 Gregorián elnevezése, általános jellemzői, műfajai. Egy műfaj részletes bemutatása. A 

többszólamúság kialakulása (orgánum típusai). Világi zene a középkorban (trubadúr, 

trouvére, Minnesängen). Reneszánsz (szó jelentése, ideje, általános jellemzése, 

jellegzetes műfajainak ismerete.) Korareneszánsz, reneszánsz fénykora, 

későreneszánsz zeneszerzőinek felsorolása. Homofónia, polifónia fogalma. Mise 

típusai, mise részei, (Ordinarium, Proprium), motetta és madrigál összehasonlítása. 

Világi vokális műfajok felsorolása. 

 A barokk korszak általános stílusjegyei és zenei jellemzése, vokális és hangszeres 

műfajok sorolása. Egy vokális műfaj (pl. kantáta) tételeinek bemutatása, két 

hangszeres műfaj (pl. concerto, fúga) részletesebb magyarázata zenei példát hozva. A 

szvit (táncok és táncpárok), egy tánc bemutatása (pl. menüett). Barokk zeneszerzők 

felsorolása. 

 A bécsi klasszika sajátosságai (formák, szerkezet, hangnem). Főbb műfajok sorolása, 

szonáta vagy szimfónia tételeinek általános jellemzése, pl. szonátaforma bemutatása. 

Haydn vagy Mozart művészete, (egy mű bemutatása alapján). 

 Romantika - új műfajai, élményanyaga (témái). Chopin zongorazenéje (kisformák), 

Schumann zongoradarab-ciklusai (címek). 

 A programzene (példával). A századforduló zenéje - Debussy művészete, 

impresszionista művei (zenéje, jellemzői). Egészhangú skála, politonalitás, 

dodekafónia magyarázata zenei példa alapján. Bartók életműve, jelentősége, 

népdalgyűjtő útjai. Kodály egy művének részletes bemutatása (pl. Psalmus 

Hungaricus, Háry-szvit, Felszállott a páva - variációk). 

 

Zeneelmélet főtanszak 

 Négyszólamú példa számozott basszusának lejegyzése. 

 Számozott basszus kidolgozása négy szólamban 7#, 7b-ig. 

 Bach korál elemzése. 

 Formatani elemzés a négy év anyagából. 

 

2. A szóbeli vizsga tartalma 
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Szolfézs 

„A” tagozat 

Hangszer, zenetörténet-zeneirodalom, zeneelmélet főtanszak 

 Periódus terjedelmű dallam lapról éneklése rövid átnézés után, szolmizálva vagy 

hangnévvel; az idézet tartalmazzon változatos ritmikai és dallami fordulatokat, 

hangnemi kitérést, esetleg modulációt. 

 A „hozott anyag”: a vizsgázó tudjon énekelni kotta nélkül 15 népdalt, és ismerje 

azok legfontosabb jellemzőit; tudjon énekelni 5 műzenei szemelvényt (társasének, 

hangszerkíséretes darabok a reneszánsztól/barokktól a XX. századig) 

éneklőtársakkal, ill. hangszerkísérettel (saját kíséret nem kötelező), ebből hármat 

kotta nélkül, és ismerje az énekelt darabok legfontosabb jellemzőit. 

Kottáról a tanulónak kell gondoskodnia. 

Szolfézs főtanszak 

 Periódus terjedelmű dallam lapról éneklése rövid átnézés után, szolmizálva vagy 

hangnévvel; az idézet tartalmazzon változatos ritmikai és dallami és fordulatokat, 

hangnemi kitérést, esetleg modulációt. 

 A „hozott anyag”: 15 népdal éneklése emlékezetből, és azok elemzése forma, stílus, 

hangsor/hangkészlet, zárások, esetleg ritmikai jellemzők alapján; 10 műzenei 

szemelvény (társas ének, hangszerkíséretes darabok a reneszánsztól/barokktól a 

XX. századig), ezek közül három kotta nélkül, saját kísérettel előadva. A vizsgázó 

ismerje ezek hangsorát, hangnemét, az előforduló előadási jeleket, utasításokat, 

tudja meghatározni az előadott szemelvények műfaját, stílusát és formáját. 

Kottáról a tanulónak kell gondoskodnia. 

„B” tagozat 

 

Hangszer főtanszak 

 Periódusnyi dallam lapról éneklése - rövid átnézés után - szolmizálva vagy 

hangnévvel; a dallamban legyenek változatos dallami és ritmikai fordulatok, 

hangnemi kitérés vagy moduláció előfordulhat benne. 

 A „hozott anyag”: a vizsgázó tudjon énekelni kotta nélkül 15 népdalt, és ismerje 

azok legfontosabb jellemzőit; tudjon énekelni 6 műzenei szemelvényt (társasének, 

hangszerkíséretes darabok a reneszánsztól/barokktól a XX. századig) 

éneklőtársakkal, ill. hangszerkísérettel (saját kíséret nem kötelező), ebből hármat 

kotta nélkül, és ismerje az énekelt darabok legfontosabb jellemzőit. 

Kottáról a tanulónak kell gondoskodnia. 

 

Szolfézs főtanszak 
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 Periódusnyi dallam lapról éneklése - rövid átnézés után - szolmizálva vagy 

hangnévvel; az idézet tartalmazzon változatos ritmikai és dallami fordulatokat, lehet 

benne hangnemi kitérés és moduláció is; C-kulcs előfordulhat. 

 A „hozott” anyag: 15 népdal éneklése emlékezetből, és azok elemzése (forma, 

stílus, hangsor/hangkészlet, zárások, esetleg ritmikai jellemzők alapján); 10 

műzenei szemelvény (társasének, hangszerkíséretes darabok a 

reneszánsztól/barokktól a XX. századig) - ezek közül három kotta nélkül - saját 

kísérettel előadva. A vizsgázó ismerje ezek hangsorát, hangnemét, az előforduló 

előadási jeleket, utasításokat, tudja meghatározni az előadott szemelvények műfaját, 

stílusát és formáját. 

 Kottáról a tanulónak kell gondoskodnia. 

 

Zenetörténet-zeneirodalom 

„A” tagozat 

Hangszer, zenetörténet-zeneirodalom főtanszak 

 Teszt, ami 10-15 egyszerű, általános zenei-zenetörténeti ismeretekkel kapcsolatos 

kérdést tartalmaz. 

 A tanuló által a gyakorlati vizsgán játszott darabokkal kapcsolatban a 

vizsgabizottság zenetörténeti, stílusjegyekre vonatkozó, műfaji, formai és egyéb 

általános zenei kérdéseket tesz fel. 

Kottáról a tanulónak kell gondoskodnia. 

 

Zeneelmélet 

„A” tagozat 

Hangszer főtanszak 

Mintapéldák eljátszása 5#, 5b-ig amelyekben szerepel 

 váltódomináns, 

 késleltetések, 

 mollbéli akkordok dúrban, 

 bőszextes hangzatok, 

 könnyebb modulációk, 

 formatani elemzés a négy év anyagából. 

 

Zeneelmélet főtanszak 

Mintapéldák eljátszása 7#, 7b-ig amelyekben szerepel 

 váltódomináns, 

 késleltetések, 

 mollbéli akkordok dúrban, 
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 bőszextes hangzatok, 

 könnyebb modulációk, 

 formatani elemzés a négy év anyagából. 

 

3. A gyakorlati vizsga tartalma 

Gyakorlati vizsgát főtárgyból, elméleti tanszakok esetén a tanult hangszerből kell tenni.  

Furulya 

„A” tagozat 

 Egy technikai jellegű mű vagy szólódarab (Paubon: Études Melodiques 1., 7., 

Brüggen: Etűdök, Linde: Neuzeitliche Übungsstücke, Winterfeld: Technische 

Studien, Telemann: Fantáziák, Eyck: Dér Fluyten Lust-hof I-III. nehézségi 

szintjén). 

 Egy teljes szonáta vagy concerto (kettősverseny) és egy korabarokk, vagy XX. 

századi mű, vagy tétel (Telemann: f-moll szonáta, d-moll szonáta, Telemann: 

Metodikus szonáták 1-6., Vivaldi: G-dúr concerto, Dornel: Sonate op. 3 no.7, 3 

altfurulyára nehézségi szintjén). 

A vizsgaanyagot a kamaramű kivételével lehetőleg kotta nélkül kell játszani. 

„B” tagozat 

 Egy etűd vagy szólódarab (Brüggen: 1., Quantz: Solos 1-5./Baroque Solo Book, 

Eyck, J. van: Der Fluyten Lust-hof I-III., G. Ph. Telemann: Fantázia 2, c-moll 

nehézségi szintjén). 

 Egy teljes szonáta vagy concerto és 1 korabarokk vagy XX. századi mű vagy tétel, 

amelyből 1 lehet kamaramű (Krähmer, E: Variációk op. 18, Händel: g-moll szonáta 

(V.), Castrucci, P.: Szonáták op. 1/5, op. 1/6, Vivaldi: a-moll piccoloverseny 

RV445 nehézségi szintjén). 

A vizsgaanyagot az etűd és a kamaramű kivételével lehetőleg kotta nélkül kell játszani.  

 

A művészeti alapvizsga és záróvizsga értékelése 

1. A gyakorlati vizsga értékelésének általános szempontjai 

Fúvós hangszer 

 megfelelés az előírt követelményeknek, 

 technikai felkészültség, 

 helyes légzés, testtartás, hangszertartás, 

 hangképzés, 

 intonáció, 

 hangszerkezelés, 

 artikulációk és díszítések alkalmazása, 

 helyes ritmus és tempó, 



 

807 

 előadásmód, 

 a zenei stílus és az előírások megvalósítása, 

 memória, 

 alkalmazkodóképesség, 

 állóképesség. 

Pengetős hangszerek 

 megfelelés az előírt követelményeknek, 

 helyes testtartás, hangszertartás, kéztartás, 

 hangminőség, 

 hangszerkezelés, 

 helyes ritmus és tempó, 

 előadásmód, 

 zenei stílusok és előadások megvalósítása, 

 artikulációk és díszítések megvalósítása, 

 memória, 

 alkalmazkodóképesség, 

 állóképesség, 

 technikai felkészültség, 

 jobb- és balkéz-technika, 

 intonáció. 

 

2. Az írásbeli vizsga értékelésének általános szempontjai 

Szolfézs, zenetörténet-zeneirodalom, zeneelmélet 

 teszt: a kérdésekre adott rövid, lényegi, a megértésre utaló egyszerű válasz; 

fogalmazásmód, helyesírás; 

 fogalmazás (műelemzés): információtartalom, a műről, illetve a szerzőről és a korról 

szóló információk megfelelő aránya, felhasznált irodalom színvonala, mennyisége, 

eredetiség, objektív és szubjektív tartalom megfelelő aránya, felépítés, fogalmazás, 

helyesírás, 

 dallamírás: dallami, metrikai/ritmikai korrektség, kottaírási készség, külalak. 

 

3. A szóbeli vizsga értékelésének általános szempontjai 

Szolfézs, zenetörténet-zeneirodalom, zeneelmélet 

 általános zenei ismeretek (hangnemek, hangközök, akkordok, előadásmód, zenei 

szakkifejezések ismerete), 

 zenetörténeti tájékozottság, 
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 stílusismeret, 

 formai ismeretek, 

 tájékozódás a zenei műfajok között. 

 

2.17.7 Táncművészeti ág 

 

Kortárs tánc tanszak vizsgakövetelményei 

Alapvizsga 

1. A vizsga részei 

A vizsga gyakorlati vizsgából áll. 

1.1. A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama 

Kortárs tánc 1. 35-40 perc 

 

2. A vizsga tartalma 

A gyakorlati vizsga tartalma: 

A vizsga anyaga előre kijelölt és a szaktanár által összeállított és betanított gyakorlatokból 

áll, melyet a tanulók párosan vagy csoportos formában, önállóan mutatnak be. 

 

Kortárs tánc 1. 

Gerincmozgató fekvő gyakorlatok 

 szimmetrikus mozgások, a gerinc szakaszainak izolált mozgatása a természetes S 

görbülettel harmonizálva és ellentétesen, 

 gerincmozgatás és a légzés összehangolásának gyakorlatai. 

Testpozíciók bejáratása 

 alapvető testpozíciók - emelkedő nehézségű sorrendben történő gyakorlatai fekve, 

szimmetrikus-aszimmetrikus lépések felhasználása, térdhajlítás, térdelés, demi és 

grand plié, paralel állás, relevé alkalmazásával. 

Törzsgyakorlatok 

 vezetett, ejtett, és közepes lendületű mozgások, döntés, hajlítás, nyújtott-hajlított 

lábon, talpon, féltalpon. 

Lábbal végzett gyakorlatok 

 tendu, jeté, frappé, rond de jambe típusú mozgások használata, láb- és törzsmunka 

egyidejű alkalmazása. 

Adagio 

 balance, irányok használatával. 

Ugrásgyakorlatok 

 ugrások irányokban, diagonálban, jeté, assemblé, sissonne típusú ugrások 

alkalmazása, lábról más testrészre és más testrészről lábra, haladó - nem haladó 

ugrások kombinálása. 

Forgásgyakorlatok 

 1/4, 1/2, 3/4, és egész fordulatok, forgások feltámasztási pontok szerint, 
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 forgások irányok szerint meghatározva, a tanult forgások kombinálása. 

 

3. A vizsga értékelése 

Kortárs tánc 1. gyakorlati vizsga értékelésének általános szempontjai: 

 a tananyag pontos ismerete, 

 a testtudat megfelelő elsajátítása, 

 a gyakorlatsorok stílusos bemutatása, 

 technikai biztonság. 

 

Záróvizsga 

 

1. A vizsga részei 

A vizsga gyakorlati és szóbeli vizsgarészekből áll. 

 

A szóbeli vizsga tantárgya és időtartama 

Tánctörténet 10 perc 

A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama 

Kortárs tánc 2. 35-40 perc 

A vizsga tartalma 

A szóbeli vizsga tartalma: 

 

Tánctörténet 

 a köznapi és művészi mozgás, 

 a tánc és a társművészetek, 

 a tánctörténet főbb korszakai, a tánc társadalmi szerepének változásai, 

 a tánc és a vallások, rítusok (őskor, ókor), 

 a tánc és a szórakozás, a tánc és a reprezentáció (ókor, középkor, reneszánsz, 

barokk), 

 a színpadi táncművészet kialakulása (udvari balett), 

 romantikus balettek, 

 klasszikus balettek, 

 modern tánc, 

 folklórizmus, 

 jelentős hazai együttesek repertoárjának jellemző stílusjegyei, 

 az egyetemes tánctörténet legjelentősebb alkotói és műveik. 

 

A gyakorlati vizsga tartalma: 

A vizsga anyaga előre kijelölt és a szaktanár által összeállított és betanított gyakorlatokból 

áll, melyet a tanulók párosan vagy csoportos formában, önállóan mutatnak be. 

Kortárs tánc 2. 

Fekvő helyzetben végzett gyakorlatok 
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 felgördülések, a gerinc szakaszos mozdítása, a lábak terhelés nélküli mozgatása, 

oldalt és hason fekvő helyzetek, spirális elfordulások, izolációk. 

Testpozíciókat bejáró gyakorlatok 

Gerinc-szakaszokat megmozgató gyakorlatok 

Lábízületeket bejárató gyakorlatok, álló helyzetben 

 paralelek, en dehors, váltott dinamikával, ritmikával. 

Gerinc és lábmozgásokat kombináló gyakorlatok álló helyzetben 

 balance helyzetek beiktatása, fordulatok alkalmazása. 

Adagio 

 off balance helyzetek, fordulatokkal. 

Forgások 

 helyben és kilépéssel. 

Ugrások 

 helyben és haladással. 

Diagonál gyakorlatok kombinációs formában. 

 

3. A vizsga értékelése 

Tánctörténet szóbeli vizsga értékelésének általános szempontjai: 

 a tánc művészi és közhasználatú formáinak ismerete, 

 a táncművészet főbb korszakainak ismerete, 

 tájékozottság a táncművészet műfajainak jellegzetességeiről, 

 a tánc és a társművészetek kapcsolatának ismerete, 

 kiemelkedő alkotók és művek ismerete. 

Kortárs tánc 2. gyakorlati vizsga értékelésének általános szempontjai: 

 a tananyag pontos ismerete, 

 a gyakorlatok stílusos bemutatása, 

 a gerinc, a lábmozgás lehetőségeinek ismerete, testtudat, 

 a személyiség és kapcsolatteremtés lehetőségeinek használata. 

 

Társas tánc tanszak vizsgakövetelményei 

Alapvizsga 

 

1. A vizsga részei 

A vizsga gyakorlati vizsgából áll. 

A gyakorlati vizsga tantárgya, és időtartama: 

Társastánc 20-25 perc 

2. A vizsga tartalma 

A gyakorlati vizsga tartalma: 

A vizsga anyaga előre kijelölt, a szaktanár által összeállított és betanított kombinációkból 

áll, melyet a tanulók párosan és csoportos formában, önállóan mutatnak be. 

 

Társastánc 
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A standard táncok és latin-amerikai táncok alapmotívumainak bemutatása, technikailag 

emelkedő nehézségi fokú kombinációk formájában, tánconként maximum 2 percben. 

 Angolkeringő (Natural Spin Turn, Reverse Turn, Whisk, Weave from PP, Closed 

Impetus, Reverse Corte, Back Whisk, Chasse form PP, Hesitation Change, Double 

Reverse Spin, Progressíve Chassé to Right motívumok alkalmazásával.) 

 Tangó (Walk, Progressive Link, Closed Promenade, Open Reverse Turn, Lady in 

Line, Progressive Side Step Reverse Turn, Natural Twist Turn, Rock Back on Left 

Foot, and Right Foot, Back Corte motívumok alkalmazásával.) 

 Bécsi keringő (Natural Turn, Closed Changes /Forward/, Reverse Turn 

motívumokkal.) 

 Slowfox (Feather Step, Three Step, Natural Turn, Reverse Turn, Closed Impetus 

and Feather Finish, Change of Direction, Basic Weave, Reverse Weave motívumok 

alkalmazásával.) 

 Quickstep (Quarter Turn to Right, Natural Spin Turn, Progressive Chassé, Forward 

Lock, Natural Turn, Tipple Chasse to Right, Natural Pivot Turn, Natural Turn with 

Hesitation, Double Reverse Spin, Chassé Reverse Turn, Natural Turn and Back 

Lock, Running Finish motívumok alkalmazásával.) 

 Cha-cha-cha (Basic Movement, Fan, Hockey Stick, Check from Open CPP, PP 

/New York/, Three Cha-cha, Spot Turns, Alamana, Hand to Hand, Cuban Breaks, 

Natural Top, Natural Opening Out Movement, Close Hip Twist motívumok 

alkalmazásával.) 

 Samba (Stationary Samba Walks, Whisks to Left and Right, Promenade Samba 

Walks, Side Samba Walk, Botafogos /Travelling, Promenade/, Volta Movements 

motívumok alkalmazásával.) 

 Rumba (Open Hip Twist, Fan, Alamana, Hand to Hand, Spot Turns, Natural Top, 

Spiral, Rope Spinning, Fallaway /Aida/, Cuban Rocks, Advenced Opening Out 

Movement, Close Hip Twist motívumok alkalmazásával.) 

 Paso doble (Appel, Attack, Chasses to Right, Chasses to Left, Promenade Close, 

Separation, Sixteen, Huit motívumok alkalmazásával.) 

 Jive (Basic in Fallaway /Fallaway Rock/, Change of Place Right to Left, Change of 

Place Left to Right, Stop and Go, Change of Hands Behind Back, American Spin, 

Link, Whip, Fallaway Throwaway motívumok alkalmazásával.) 

 

3. A vizsga értékelése 

Általános szempontjai: 
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 a standard táncok és a latin-amerikai táncok kombinációinak pontos kivitelezése, 

 a zene és a tánc összhangjának betartása, 

 technikai biztonság, 

 a tánc stílusának megfelelő előadásmód, 

 térfegyelem és figyelmes együttműködés a csoportos munkában. 

 

A záróvizsga követelményei 

1. A vizsga részei 

A vizsga szóbeli és gyakorlati vizsgarészekből áll. 

A szóbeli vizsga tantárgya és időtartama: 

Tánctörténet 10 perc 

A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama: 

Társastánc 25-30 perc 

2. A vizsga tartalma 

A szóbeli vizsga tartalma: 

Tánctörténet 

 a köznapi és művészi mozgás, 

 a tánc és a társművészetek, 

 a tánctörténet főbb korszakai, a tánc társadalmi szerepének változásai: a tánc és a 

vallások, rítusok (őskor, ókor), a tánc és a szórakozás, a tánc és a reprezentáció 

(ókor, középkor, reneszánsz, barokk), a színpadi táncművészet kialakulása (udvari 

balett) 

 romantikus balettek, 

 klasszikus balettek, 

 modern tánc, 

 folklórizmus, 

 jelentős hazai együttesek profiljának, táncosok pályájának, koreográfusok 

munkásságának jellemzői, 

 az egyetemes tánctörténet legjelentősebb alkotói, és műveik. 

 

A gyakorlati vizsga tartalma: 

A vizsga anyaga előre kijelölt, a szaktanár által összeállított és betanított kombinációkból, 

koreográfiából áll, melyet a tanulók párosan és csoportos formában, önállóan mutatnak be. 

 

Társastánc 

A standard táncok és a latin-amerikai táncok összetettebb motívumainak és az alaplépések 

variációinak bemutatása, technikailag emelkedő nehézségi fokú kombinációk formájában, 

tánconként maximum 2 percben. 

 Angolkeringő (Weave, Back Lock, Outside Spin, Turning Lock, Left Whisk, Open 

Telemark, Wing, Fallaway Reverse and Slip Pivot, Contra Check, Double Natural 
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Spin, Open Impetus and Cross Hesitation motívumok és az alapmotívumok 

alkalmazásával.) 

 Tangó (Fallaway Promenade, Open Promenade, Outside Swivel, Promenad Link, 

Four Step, Brush Tap, Basic Reverse Turn, Fallaway Reverse and Slip Pivot, 

Oversway, The Chase motívumok és az alapmotívumok alkalmazásával.) 

 Bécsi keringő (Natural Turn, Closed Changes /Backward and Forward/, Reverse 

Turn motívumokkal.) 

 Slowfox (Open Impetus, Weave from PP, Natural Weave, Top Spin, Natural Turn 

to Outside Swivel and Feather Ending, Natural Telemark, Hover Cross motívumok 

és az alapmotívumok alkalmazásával.) 

 Quickstep (V 6, Fish Tail, Impetus, Reverse Pivot, Quick Open Reverse, Four 

Quick Run, Running Right Turn, Rumba Cross, Closed Telemark motívumok és az 

alapmotívumok alkalmazásával.) 

 Cha-cha-cha (Open Hip Twist, Shoulder to Shoulder, Turkish Towel, Opening Out 

from Reverse Top, Close Hip Twist Spiral, Sweetheart, Follow My Leader 

motívumok és az alapmotívumok alkalmazásával.) 

 Samba (Argentine Crosses, Reverse Turn, Rocks /Close, Open, Backward/, Corta 

Jaca, Plait, Botafogos /Shadow, Contral, Rolling off the Arm, Methods of Changing 

Feet, Natural Roll motívumok és az alapmotívumok alkalmazásával.) 

 Rumba (Reverse Top, Opening Out from Reverse Top, Spiral, Continuous Hip 

Twist, Sliding Doors, Fencing, Three- Threes motívumok és az alapmotívumok 

alkalmazásával.) 

 Paso doble (Promenade, La Passe, Ecan /Fallaway Whisk/, Grand Circle, 

Syncopated Separation, Banderillas, Fallaway Reverse, Open Telemark, Chasse 

Cape, Travelling Spins from PP, CPP, Changes of Feet - Syncopated Chasse, Left 

Foot Variation, Coup de Pique-, Fregolina-incorporating the Farol, Twists 

motívumok és az alapmotívumok alkalmazásával.) 

 Jive (Toe Heel Swivels, Rolling off the Arm, Spanish Arms, Chicken Walks, 

Simple Spin, Flicks into Break motívumok és az alapmotívumok alkalmazásával.)  

Egy szabadon választott táncból 3-5 perces koreográfia bemutatása. (Ebből a táncból a 

kombinációt nem kell bemutatni!) 

 

3. A vizsga értékelése 

A tánctörténet szóbeli vizsga értékelésének általános szempontjai: 

 a tánc művészi és közhasználatú formáinak ismerete, 
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 a táncművészet főbb korszakainak ismerete, 

 tájékozottság a táncművészet műfajainak jellegzetességeiről, 

 a tánc és a társművészetek kapcsolatának ismerete, 

 kiemelkedő alkotók és művek ismerete. 

A társastánc gyakorlati vizsga értékelésének általános szempontjai: 

 a standard táncokból és a latin-amerikai táncokból készített kombinációk és a 

koreográfia pontos kivitelezése, 

 a zene és tánc összhangjának betartása, 

 technikai biztonság, 

 a tánc stílusának megfelelő előadásmód, 

 térfegyelem és figyelmes együttműködés a csoportos munkában. 

 

2.17.8 Képző- és iparművészeti ág 

A rajz-festés mintázás alapvizsga követelményei 

1. A vizsga részei 

A vizsga gyakorlati vizsgarészből áll. 

2. A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama:  

Rajz-festés-mintázás max. 90 perc 

3. A vizsga tartalma 

A gyakorlati vizsga feladatát az intézmény úgy határozza meg, hogy a megoldásból 

mérhető legyen a tanuló vizuális gondolkodása, ábrázoló, kifejező készsége, tervező 

képessége, képtárgyalkotó tudása. 

A feladatmegoldás tükrözze a tanuló látványmegfigyelő, értelmező, megjelenítő, elemző, 

a gondolati tartalomnak megfelelő átíró, kifejező, alkotó készségét, a képzőművészeti ágakról 

–grafikáról, festészetről, szobrászatról –, a képzőművészeti ágak műfajairól, a különböző 

műfajok esztétikai törvényszerűségeiről megszerzett ismeretét, a tanuló képzőművészeti 

technikákban való jártasságát, képességét. 

 

A rajz-festés-mintázás gyakorlati vizsga két részből tevődik össze: 

 

a) Rajzi, tervezési dokumentációval együtt benyújtott alkotás. 

A dokumentáció szemléltesse az intézmény által meghatározott komplex képzőművészeti 

(rajzi, festési, mintázási elemeket magába foglaló) feladat megoldásának fázisait 

(tanulmányrajzok, tervvázlatok, színtervek, anyagkísérletek, faktúratanulmányok...). A tanuló 

által benyújtott alkotás a feladatra adott megoldás vagy megoldások. 

A vizsgamunkát az alapfok utolsó évfolyamának szorgalmi ideje alatt, a második félévben 

kell elkészíteni, és a művészeti alapvizsga napját megelőzően tíz nappal kell a tanulónak 

leadnia a vizsgát szervező intézménynek. 

b) Az alapvizsga helyszínén és ideje alatt önállón készített tanulmány. 
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Az intézmény által meghatározott gondolati tartalom kifejezésére alkalmas, szabadon 

választott eszközökkel (grafikai, festészeti vagy plasztikai eljárásokkal) készített tanulmány 

témája lehet: 

 természetes forma, 

 mesterséges forma, 

 forma és mozgás, 

 forma, tér, szerkezet. 

 

A vizsga értékelése 

 

Rajz-festés-mintázás gyakorlati vizsga értékelésének általános szempontjai: 

 megfigyelő, látvány-és karaktermegjelenítő képesség, 

 gondolati tartalomnak, műfaji sajátosságoknak megfelelő átíró, kifejező készség, 

 képzőművészeti technikákban való jártasság, 

 kísérletező készség, 

 tervező, feladatmegoldó készség, 

 kreativitás, 

 manuális készség 

 

Záróvizsga követelményei 

 

1. A vizsga részei: 

A vizsga gyakorlati vizsgarészből áll. 

2. A gyakorlati vizsga tantárgyai és időtartama: 

Rajz-festés-mintázás max. 120 perc. 

3. A vizsga tartalma 

A gyakorlati vizsga feladatát az intézmény úgy határozza meg, hogy a megoldásból 

mérhető legyen a tanuló vizuális gondolkodása, látványmegfigyelő, -értelmező, a gondolati 

tartalomnak megfelelő átíró, kifejező készsége, tervező képessége, képtárgyalkotó tudása.  

A feladatmegoldás tükrözze a tanuló művészeti ismereteit, a képzőművészeti ágakról –

grafikáról, festészetről, szobrászatról – a képzőművészeti műfajokról, a különböző műfajok 

esztétikai törvényszerűségeiről megszerzett tudását. A tárgyalkotó feladat  

megoldása mutassa be a tanuló képzőművészeti technikákban való jártasságát, képességét, 

tudását, művészi igényességét. 

 

A rajz-festés-mintázás gyakorlati vizsga két részből tevődik össze: 

 

a) Rajzi, tervezési dokumentációval együtt benyújtott projektfeladat. 

A projektfeladat megoldását bemutató portfolió szemléltesse az intézmény által 

meghatározott komplex képzőművészeti (rajzi, festési, mintázási elemeket magába foglaló) 

feladat megoldásának menetét (időterv, folyamatterv), fázisait (tanulmányrajzok, 

tervvázlatok, szerkezeti rajzok, forma-kompozíció-, és színtervek, anyagkísérletek, 
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faktúratanulmányok, plasztikai kísérletek, makettek, látvány-és arculattervek...), a feladatra 

adott választ vagy válaszokat. 

A vizsgamunkát a továbbképző utolsó évfolyamának szorgalmi ideje alatt, a második 

félévben kell elkészíteni, és a művészeti alapvizsga napját megelőzően tíz nappal kell a 

tanulónak leadnia a vizsgát szervező intézménynek. 

 

b) A záróvizsga helyszínén és ideje alatt önállóan készített tanulmány. 

Az intézmény által meghatározott gondolati tartalom kifejezésére alkalmas, szabadon 

választott (grafikai, festészeti, plasztikai) eljárásokkal készült tanulmány témája lehet: 

 természetes formák, 

 mesterséges formák, 

 külső vagy belső tér, 

 térben megjelenő figura, 

 portré. 

 

A vizsga értékelése 

 

Rajz-festés-mintázás gyakorlati vizsga értékelésének általános szempontjai: 

 megfigyelő, látvány-és karaktermegjelenítő képesség, 

 gondolati tartalomnak, műfaji sajátosságoknak megfelelő átíró, kifejező készség, 

 tervező, feladatmegoldó készség, 

 képzőművészeti technikákban való jártasság, 

 kísérletező készség, 

 kreativitás,  

 manuális készség,  

 művészeti ismeretek, 

 esztétikai érzékenység, 

 tárgyalkotó készség, 

 a feladatmegoldás egyedisége, minősége, összhatása. 

Grafika 

 

Alapvizsga követelményei 

1. A vizsga részei 

A vizsga gyakorlati vizsgarészekből áll. 

2. A gyakorlati vizsga tantárgyai és időtartama:  

Rajz-festés-mintázás max. 90 perc 

Grafika műhelygyakorlat max. 180 perc 

 rajzi, tervezési feladat 50 perc 

 grafikakészítés 130 perc 

3. A vizsga tartalma 
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A vizsgafeladatot az intézmény úgy határozza meg, hogy a megoldásból mérhető legyen a 

tanuló tervező, alkotó képessége. A tervező feladat tükrözze a tanuló a grafikaművészet 

anyagairól, műfaji sajátosságairól, esztétikai törvényszerűségeiről, az egyedi és a 

sokszorosított grafikatechnikai lehetőségekről megszerzett ismeretét. Az alkotó feladat 

megoldása mutassa be a tanuló grafikai technikákban elért jártasságát, tudását. 

 

A grafika műhelygyakorlat vizsga két részből tevődik össze: 

 

a) Rajzi, tervezési dokumentációval együtt benyújtott kész grafikai alkotás. 

A benyújtott vizsgamunka –tanári irányítással –színes rajzi, tervezési munka alapján 

létrehozott, a tanult grafikai technikák bármelyikének alkalmazásával megvalósított grafikai 

alkotás, amely lehet: 

 alkalmazott grafikai vagy tervezőgrafikai feladat (meghívó, bélyeg...), 

 versillusztráció, 

 természeti forma tanulmánya, átírása. 

 

A vizsgamunkát az alapfok utolsó évfolyamának szorgalmi ideje alatt, a második félévben 

kell elkészíteni, és a művészeti alapvizsga napját megelőzően tíz nappal kell a tanulónak 

leadnia a vizsgát szervező intézménynek. 

 

b) Az alapvizsga helyszínén, ideje alatt önállóan elkészített grafikai alkotás. 

Az intézmény által meghatározott vizsgamunka tervvázlat alapján megvalósított egyedi 

rajz vagy sokszorosításra alkalmas technikával elkészített grafikai alkotás, amely lehet: 

 exlibris, 

 embléma, 

 piktogram, 

 illusztráció, 

 mintatervezés különböző felületek, faktúrák alapján 

 

A vizsga értékelése 

 

A grafika műhelygyakorlat vizsga értékelésének általános szempontjai: 

 rajzi, tervezői készség, 

 tartalomnak, műfaji sajátosságoknak megfelelő átíró, kifejező készség, 

 alapvető anyag-és eszközhasználati ismeret, jártasság, 

 egyedi és sokszorosított grafikatechnikai ismeret, 

 színelméleti alapismeretek, 

 a kész munka összhatása. 

 

Záróvizsga követelményei 

 

A vizsga részei 

A vizsga gyakorlati és szóbeli vizsgarészekből áll. 
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A gyakorlati vizsga tantárgyai és időtartama:  

 Rajz-festés-mintázás max. 120 perc 

 Grafika műhelygyakorlat max. 240 perc  

 rajzi, tervezési feladat 60 perc 

 grafikakészítés 180 perc 

A szóbeli vizsga tantárgya és időtartama:  

 

 Grafika műhelygyakorlat maximum 10 perc. 

 

A vizsga tartalma 

 

A vizsgafeladatot az intézmény úgy határozza meg, hogy a megoldásból mérhető 

legyen a tanuló tervező, alkotó képessége.  

A tervező feladat tükrözze a tanuló látványértelmező, megjelenítő, a tartalomnak 

megfelelő elemző, átíró, képalkotó képességét, a grafika anyagairól, műfaji sajátosságairól, 

esztétikai törvényszerűségeiről megszerzett ismeretét. Az alkotó feladat megoldása mutassa 

be a tanuló grafikai technikákban elért jártasságát, tudását, művészi igényességét. 

 

A grafikai műhelygyakorlat gyakorlati vizsga két részből tevődik össze: 

 

a) Rajzi, tervezési dokumentációval, szakmai indoklással együtt benyújtott kész grafikai 

alkotás. 

A benyújtott vizsgamunka –tanári irányítással –színes rajzi tervezési munka alapján 

megvalósított grafikai alkotás, amely lehet: 

 stílustanulmány, 

 borítóterv hang-és képanyaghordozókra (CD-, DVD-borító...), 

 könyvborító terv, könyvillusztráció, 

 naptár. 

 

A vizsgamunkát a továbbképző utolsó évfolyamának szorgalmi ideje alatt, a második 

félévben kell elkészíteni, és a művészeti záróvizsga napját megelőzően tíz nappal kell a 

tanulónak leadnia a vizsgát szervező intézménynek. 

 

b) A záróvizsga helyszínén, ideje alatt önállóan elkészített grafikai alkotás. 

 

Az intézmény által meghatározott vizsgamunka tervvázlatokból álló, betű és szöveg 

együttes kompozíciójára és szabadon választott technika alkalmazására épülő grafikai alkotás, 

amely lehet: 

 plakát, 

 könyvborító, 

 vers-vagy prózaillusztráció. 

 

A grafika műhelygyakorlat szóbeli vizsga tartalma: 

 a grafika anyagai, eszközei, 

 grafikai technikák és technológiák, 
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 a grafika műfaji sajátosságai, 

 a grafikaművészet legjelentősebb alkotásai, alkotói, 

 a grafikaművészet stíluskorszakai, 

 a magyar grafika jeles képviselői, 

 egészség-és környezetvédelmi alapismeret 

 

A vizsga értékelése 

 

A grafika műhelygyakorlat gyakorlati vizsga értékelésének általános szempontjai: 

 tartalomnak, műfaji sajátosságoknak megfelelő megjelenítő, átíró, kifejező készség, 

 rajzi, tervező és kivitelező készség, 

 a grafikai ismeretek gyakorlati alkalmazásának (egyedi és sokszorosított grafikák, 

vegyes technikák) szintje, 

 eredetiség, egyediség, 

 a kész munka összhatása. 

 

A grafika műhelygyakorlat szóbeli vizsga értékelésének általános szempontjai: 

 a követelményekben meghatározott elméleti anyag ismerete, 

 a megfogalmazás szabatossága, pontossága, 

 kommunikációs készség. 

 
Festészet 

Alapvizsga követelményei 

 

A vizsga részei 

A vizsga gyakorlati vizsgarészekből áll. 

 

A gyakorlati vizsga tantárgyai és időtartama: 

Rajz-festés-mintázás max. 90 perc 

Festészet műhelygyakorlat max. 180 perc 

 rajzi, tervezési feladat 50 perc 

 képtárgykészítés 130 perc 

 

A vizsga tartalma 

A vizsgafeladatot az intézmény úgy határozza meg, hogy a megoldásból mérhető 

legyen a tanuló tervező, képalkotó képessége. A tervező feladat tükrözze a tanuló 

festőművészet  

anyagairól, műfaji sajátosságairól, esztétikai törvényszerűségeiről, képépítési szabályairól, 

színtani alapjairól megszerzett ismeretét. Az alkotó feladat megoldása mutassa be a tanuló 

festészeti technikákban elért jártasságát, tudását. 

 

A festészet műhelygyakorlat vizsga két részből tevődik össze: 
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a) Rajzi, tervezési dokumentációval együtt benyújtott kész festészeti alkotás vagy 

alkotássorozat. 

A benyújtott vizsgamunka –tanári irányítással –színes rajzi, tervezési munka alapján 

létrehozott, a tanult festészeti technikák bármelyikének alkalmazásával elkészített festészeti 

alkotás, amely lehet: 

 belső tér egy részletének feldolgozása, 

 külső tér egy részletének feldolgozása, 

 irodalmi mű illusztrációja, 

 emberi, társadalmi vagy művészeti problémára adott válasz, 

 érzelmi hangulatot kifejező önarcképsorozat, 

 figurális ábrázolás a színek érzelmi hatásainak felhasználásával, 

 díszletterv. 

A vizsgamunkát az alapfok utolsó évfolyamának szorgalmi ideje alatt, a második félévben 

kell elkészíteni, és a művészeti alapvizsga napját megelőzően tíz nappal kell a tanulónak 

leadnia a vizsgát szervező intézménynek. 

 

b) Az alapvizsga helyszínén, ideje alatt önállóan elkészített festészeti alkotás. 

A festészeti vizsgatárgy az intézmény által meghatározott gondolati tartalom kifejezésére 

alkalmas, a tanuló által készített színes tervvázlat alapján, szabadon választott technikával 

létrehozott színes kompozíció, amely lehet: 

 különböző karakterű tárgyak csendéletszerű beállítása, 

 a belső tér egy részletének ábrázolása,  

 portré vagy önarckép, 

 képző-vagy iparművészeti, esetleg irodalmi vagy zenei mű személyes átírása, 

stílustanulmány.  

 

A vizsga értékelése 

 

A festészet műhelygyakorlat vizsga értékelésének általános szempontjai: 

 rajzi, tervezői képesség, 

 képépítés, kompozíció, 

 kifejezőerő, hangulati hatás, 

 tartalomhoz illő technika megválasztása, 

 a festészeti ismeretek gyakorlati alkalmazásának (telítettség, lokál és valőr színek, 

kontrasztok, fény-árnyék-szín összefüggései) szintje, 

 anyag-és eszközhasználati ismeret, jártasság, 

 a kész munka összhatása. 

 

Záróvizsga követelményei 
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1. A vizsga részei 

A vizsga gyakorlati és szóbeli vizsgarészekből áll. 

a) A gyakorlati vizsga tantárgyai és időtartama: 

Rajz-festés-mintázás max. 120 perc 

Festészet műhelygyakorlat max. 240 perc 

 rajzi, tervezési feladat 60 perc 

 képtárgyalkotás 180 perc 

 

b) A szóbeli vizsga tantárgya és időtartama: 

Festészet műhelygyakorlat max. 10 perc. 

 

A vizsga tartalma 

A vizsgafeladatot az intézmény úgy határozza meg, hogy a megoldásból mérhető 

legyen a tanuló tervező, alkotó képessége. A tervező feladat tükrözze a tanuló 

látványértelmező, megjelenítő, gondolati tartalomnak megfelelő elemző, átíró, képalkotó 

képességét, a festészet anyagairól, műfaji sajátosságairól, esztétikai törvényszerűségeiről 

megszerzett ismeretét. Az alkotó feladat megoldása mutassa be a tanuló festészeti 

technikákban elért jártasságát, tudását, művészi igényességét. 

 

 

A festészet műhelygyakorlat gyakorlati vizsga két részből tevődik össze. 

a) Rajzi, tervezési dokumentációval, szakmai indoklással együtt benyújtott kész festészeti 

alkotás vagy alkotássorozat. 

A benyújtott vizsgamunka –tanári irányítással –színes rajzi tervezési munka alapján 

megvalósított nagyobb méretű, a tanult technikák bármelyikével elkészített festészeti alkotás, 

amely lehet: 

 csendélet, 

 portré, 

 lakótér ábrázolása (otthoni környezet, saját szoba...), 

 jelmezterv, 

 reklámtéma feldolgozása. 

A vizsgamunkát a továbbképző utolsó évfolyamának szorgalmi ideje alatt, a második 

félévben kell elkészíteni, és a művészeti záróvizsga napját megelőzően tíz nappal kell a 

tanulónak leadnia a vizsgát szervező intézménynek. 

 

b) A záróvizsga helyszínén, ideje alatt önállóan készített festészeti alkotás. 

A vizsgamunka az intézmény által meghatározott gondolati tartalom kifejezésére 

alkalmas, színes tervvázlatokra épülő, nagyobb méretű, szabadon választott technikával 

elkészített festészeti alkotás, amely lehet: 

 természetes vagy mesterséges forma, 

 enteriőrbe elhelyezett figura, 

 saját fotó feldolgozása, 

 illusztráció, 

 elbeszélő képsorozat saját témára. 
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A festészet műhelygyakorlat szóbeli vizsga tartalma: 

 a festészet anyagai, technikai eszközei, 

 festészet nyelvi kifejezőeszközei (azok jel-és jelentésrendszere), műfajai, 

 festészeti technikák és technológiák, 

 a festészet műfaji sajátosságai, 

 a festőművészet legjelentősebb alkotói és alkotásai, 

 a festőművészet stíluskorszakai, 

 a magyar festészet jeles képviselői, 

 egészség- és környezetvédelmi alapismeretek 

A vizsga értékelése 

 

A festészet műhelygyakorlat gyakorlati vizsga értékelésének általános szempontjai: 

 a tartalomnak, műfaji sajátosságoknak megfelelő megjelenítő, átíró, kifejező képesség, 

 a tervező és kivitelező képesség, 

 színtani ismeretekben való jártasság, 

 a kompozíció törvényeinek ismerete, 

 a festészeti eljárások és technikák alkalmazásának szintje, 

 eredetiség, egyediség, 

 a kész munka összhatása. 

 

A festészet műhelygyakorlat szóbeli vizsga értékelésének általános szempontjai: 

 a követelményekben meghatározott elméleti anyag ismerete, 

 a megfogalmazás szabatossága, pontossága, 

 kommunikációs készség. 

 

2.17.9 Színművészeti ág művészeti alapvizsga és záróvizsga 

 

Vizsga tantárgyak   

Drámajáték tanszak  

Vizsgatantárgyak a drámajáték tanszakon:  

Alapvizsga:  

 drámajáték,  

 beszédgyakorlatok vagy mozgásgyakorlatok.  

 

Záróvizsga tantárgyai:  

 színjáték,  

 egy választott tantárgy az alábbiak közül: 
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beszédgyakorlatok, mozgásgyakorlatok, vers- és prózamondás, színházismeret, 

beszédtechnika.  

 

A drámajáték tantárgy vizsgakövetelményei 

 

Alapvizsga  

1. A vizsga részei 

A vizsga gyakorlati vizsgarészből áll.  

A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama  

Drámajáték  

 improvizáció 2-3 perc  

 színpadi produkció, jelenet 3-5 perc vagy előadás 15-25 perc  

 

A beszédgyakorlatok tantárgy vizsgakövetelményei 

 

Alapvizsga  

1. A vizsga részei  

A vizsga gyakorlati vizsgarészből áll.  

A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama  

 

Beszédgyakorlatok  

 csoportos gyakorlatsor 10-20 perc  

 egyéni hangsúly- és hanglejtés-gyakorlat 2-3 perc 

Záróvizsga követelményei 

1. A vizsga részei 

A művészeti záróvizsga gyakorlati vizsgarészből áll.  

2. A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama 

Beszédgyakorlatok  

 csoportos gyakorlatsor 10-20 perc  

 egyéni hangsúly- és hanglejtés-gyakorlat 3 perc  

 

A mozgásgyakorlatok tantárgy vizsgakövetelményei 

 

Alapvizsga  

1. A vizsga részei 

A vizsga gyakorlati vizsgarészből áll.  

 

 

A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama 

 Mozgásgyakorlatok 10-20 perc  

 

Záróvizsga 

1. A vizsga részei 

A záróvizsga gyakorlati vizsgarészből áll.  

 

A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama 

 Mozgásgyakorlatok 10-20 perc  
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A színjáték tantárgy vizsgakövetelményei 

 

Záróvizsga 

 

1. A vizsga részei 

A záróvizsga gyakorlati vizsgarészből áll.  

A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama 

Színjáték  

 improvizáció 3-5 perc  

 színpadi produkció, jelenet 5-7 perc vagy előadás 15-40 perc  

 

2.18 Az egyes tanszakok, ezen belül a tantárgyak általános fejlesztési 

követelményei 

 

Az alapfokú művészetoktatás 12 évfolyamára a program a következő fejlesztési 

követelményeket határozza meg: 

 

2.18.1 A zeneoktatás általános fejlesztési követelményei, feladatai  

 A zenei műveltség megalapozása és fejlesztése.  

 A zenei képességek fejlesztése.  

 A zenei olvasás és írás alapfokot meghaladó készségének megalapozása és 

kifejlesztése.  

 A technikai készség, az improvizációs készség és képesség, az alkotó magatartás, a 

kreativitás kialakítása.  

 Rendszerezett zenei ismeretek, általános zenei műveltség átadása. A zenei műszavak 

és jelentésük megismertetése. A zene logikájának, a harmóniai szerkezet és a forma 

összefüggéseinek megismertetése.  

 A főbb zenei stílusok sajátosságainak, a zeneirodalom nagy korszakainak, népünk 

zenéjének, a zene történetének és a zeneirodalom nagy egyéniségeinek 

megismertetése.  

 A kortárs zene befogadására nevelés.  

 A tanuló rendszeres zenehallgatásra nevelése.  

 Az értékes zene megszerettetése. A növendékek zenei ízlésének formálása.  

 A tanulók életkorának megfelelő zenei tárgyú könyvek, ismeretterjesztő művek 

olvasására való ösztönzés. A társművészetek iránti nyitottság kialakítása.  

 A zenei élet eseményei iránti érdeklődés felkeltése, részvétel a zenei életben.  



 

825 

 Tehetséggondozás.  

 A zenei pályát választó növendékek felkészítése szakirányú továbbtanulásra.  

 A növendékek rendszeres, céltudatos, igényes munkára, hatékony gyakorlásra 

nevelése.  

 A tanuló aktív társas muzsikálásra nevelése.  

 Közreműködés az egyéb intézmények kulturális rendezvényein.  

 Az amatőr zenekarokban, kamaraegyüttesekben, kórusban történő aktív részvételre 

való előkészítés, ösztönzés.  

 Cserekapcsolatok létesítése hazai és - lehetőség szerint - külföldi zeneoktatási 

intézményekkel.  

Furulya  
A furulyatanítás szakirányú feladatai 

Ismertesse meg a tanulókkal (életkoruknak megfelelő szinten) 

 a furulya lehetőségeit, saját irodalmát és a furulyán is játszható egyéb művek minél 

szélesebb körét; 

 hangszerük történetét, akusztikai sajátosságait, a furulyairodalom legkiemelkedőbb 

alkotó- és előadóművészeit, 

 a furulyacsalád egyéb tagjait és a rokon hangszereket. 

Alakítson ki könnyed hangszerkezelést: 

 megfelelő légzéstechnikát, helyes befúvásmódot, test-, hangszer- és kéztartást, 

billentést és tudatosítsa ezeket, 

 dinamikailag árnyalt, telt, színes, kifejező furulyahangot, 

 differenciált hangindítást és hanglezárást, 

 megfelelő tempójú repetíciót, 

 laza, egyenletes ujjtechnikát, 

 pontosan összehangolt nyelv- és ujjmozgást. 

A fentiek eléréséhez gyakoroltasson rendszeresen 

 tartott hangokat állandó és változó dinamikával, az intonáció lehetőség szerinti 

megtartásával, 

 hangsorokat, fokozatosan táguló hangterjedelemben, különböző figurációkkal, 

 a felmerülő technikai problémáknak megfelelő mozdulatsorokat, ujjgyakorlatokat. 

Tegye jártassá a tanulót a furulyairodalom javát képező reneszánsz és barokk művek 

díszítésében. 

Fordítson figyelmet 

 az előkészítő hangszerként furulyázni tanulók alapfunkcióinak gondos 

megalapozására, 
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 a céltudatos gyakorlási módszer kialakítására, 

 a lapról olvasási készség fejlesztésére, 

 a különböző alaphangú furulyák használatakor az abc-s névvel történő helyes (nem 

transzponáló) olvasásra, 

 a tudatos zenei memorizálásra, 

 a művek zeneileg igényes kidolgozására, 

 az elsősorban barokk irodalomban gazdag hangszer más korokban keletkezett 

darabjainak tananyagba kerülésére, 

 a rendszeres társas muzsikálásra. 

 Tanítsa meg a tanulót a hangszer karbantartására. 

 

Követelmények az előképző évfolyam(ok) elvégzése után 

Abban az esetben, ha a furulya más fúvós hangszerek előkészítő hangszere, a tanuló az 

előképző vagy az első évfolyam elvégzése után általában abbahagyja furulyatanulmányait. 

A tanuló ebben az esetben is: 

 tudjon a tanult hangterjedelemben abc-s hangnévvel biztosan kottát olvasni, 

 rendelkezzék jól megalapozott légzéstechnikával, hangindítással és ujjtechnikával. 

A tanulók egyéb hangszeres tanulmányaik után sokszor visszatérnek a furulyához; ezért az 

alábbiakról akkor sem mondhatunk le, ha csak előképző hangszerként foglalkozunk ezzel a 

hangszerrel: 

 legyen képes barokk (angol) fogásrendszerű hangszer használatára, 

 rendelkezzék biztos hüvelykujjtechnikával. 

 

Követelmények az alapfok évfolyamainak elvégzése után 

Az „A” tagozat végén (az előképző követelményein felül) 

A tanuló 

 legyen képes a zenei anyagot életkorának, egyéni képességeinek és készségeinek 

megfelelő hangszerkezeléssel, kotta- és stílushűen, értelmesen tagolva, kifejezően 

megszólaltatni, 

 rendelkezzék a játszott zenei anyag megszólaltatásához szükséges 

koncentrálóképességgel, 

 legyen tisztában a hangszerkezelés alapvető tudnivalóival, alkalmazza tudatosan a 

helyes légzéstechnikát, befúvásmódot, billentést stb., 

 legyen képes a hangok biztonságos megszólaltatására a furulya klasszikusan 

értelmezett hangterjedelmében f1-(f3-ig) g3-ig - in F, 

 tudjon dinamikailag árnyalt, kulturált, kifejező hangot képezni, 
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 alkalmazza játékában a hangindítás, elválasztás és hangbefejezés különböző 

módjait, többek között a t, r, d hangindításokat és ezek különböző kombinációit, 

 ismerje az f1-(f3) g3 hangterjedelem valamennyi hangjának fogását, a leggyakoribb 

segédfogásokat, 

 törekedjék játékában a tiszta intonációra, javítsa tudatosan hangszere intonációs 

hibáit, 

 rendelkezzék az alapfokon játszott zenei anyag megszólaltatásához szükséges 

ujjtechnikával, 

 tudjon önállóan hangolni, 

 ismerje a hangszer karbantartásának alapvető feladatait, és végezze ezeket önállóan, 

 ismerje a tanult anyagban előforduló tempó- és karakterjelzéseket, egyéb előadási 

jeleket, zenei műszavakat és ezek jelentését, 

 a tanár útmutatásai alapján legyen képes a különböző zenei kifejezőeszközök 

alkalmazására (artikuláció, agogika, díszítés, lassítás, hangsúlyozás stb.), 

 a tanár útmutatásai alapján legyen képes az új darabok egyszerűbb dallami 

díszítésére, 

 ismerje a tanult előadási darabok zeneszerzőinek nevét, a művek címét, és tudja 

helyesen kiejteni és leírni azokat, 

 ismerje a furulya történetét, rokon hangszereit, 

 ismerje a furulya szerepét különböző zenei korszakokban. 

 

A „B” tagozat végén (az „A” tagozat követelményein felül) 

A tanuló legyen képes tudásáról számot adni az alábbiak pódiumon történő bemutatásával: 

 dúr és moll skálák 3 #, 4 b előjegyzésig, tercekkel, hármashangzat- és 

dominánsszeptim négyeshangzat-felbontásokkal, minimum az f1-g3 (in F) 

hangterjedelem teljes kihasználásával (esetleg a fisz3 kihagyható), 

 két etűd vagy egy variációsorozat, 

 legalább két tétel egy nagybarokk szonátából vagy versenyműből. 

 

További követelmények a továbbképző évfolyamok elvégzése után 

Az „A” tagozat végén 

A tanuló 

 legyen képes a hangok biztonságos megszólaltatására a furulya XX. századi 

elvárásainak megfelelő hangterjedelemben (e1)f1-a3(c3)-ig in F, 
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 alkalmazza önállóan a hangindítás és zárás különböző módjait (ízlésének és a 

játszott zenei anyagnak megfelelően), 

 ismerje az f1-a3 hangterjedelem valamennyi hangjának fogását, a leggyakoribb 

segédfogásokat, tisztító- és trillafogásokat, a háromvonalas hangok 

fogáslehetőségeit, 

 legyen képes a segédfogások önálló megválasztására, 

 rendelkezzék egyenletes, laza ujjtechnikával, 

 legyen fogalma a furulya történetéről, fizikai sajátosságairól, irodalmáról, 

különböző műfajokban betöltött szerepéről, 

 legyen képes önállóan megválasztani az előadandó mű stílusának, jellegének 

megfelelő zenei kifejezőeszközöket, és játékában alkalmazza ezeket, 

 a játszott zenei anyagot kotta- és stílushűen, értelmesen tagolva, kifejezően 

szólaltassa meg, 

 legyen képes az új darabok egyszerűbb, de önálló dallami díszítésére, 

 legyen képes megszerzett ismereteinek és hangszerkezelési szintjének megfelelő 

előadási darabok, kamarazenei szólamok önálló, technikailag és zeneileg igényes 

elsajátítására, a hibák önálló javítására, 

 rendelkezzék az egyéni és társas muzsikáláshoz szükséges koncentrálóképességgel, 

lapról olvasási készséggel, zenei képzelőerővel. 

 

A „B” tagozat végén (az „A” tagozat követelményein felül) 

A tanuló ismerje 

 hangszere történetét és irodalmát, 

 f1-c3-ig (in F) a fogásokat, 

 a trilla-, segéd-, piano-, forte- és akkordfogásokat, 

 az irodalomra legjellemzőbb tánc- és tételtípusok tempóit és karaktereit, 

 a hangszer avantgarde irányzatait. 

Legyen képes 

 a természetes, könnyed hangszerkezelésre, 

 megfelelő légzéstechnika alkalmazására, 

 a levegő tudatos beosztására, 

 vibrato-mentes hang képzésére, 

 segédfogások önálló kikeresésére és alkalmazására, 

 értelmesen tagolt, kifejező előadásra. 

Rendelkezzék 
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 összehangolt ujj- és nyelvtechnikával, 

 fürge szimpla-nyelvtechnikával, 

 saját adottságainak megfelelő gyakorlási módszerrel, 

 megfelelő lapról olvasási készséggel. 

Tudjon 

 tisztán intonálni, 

 pontos ritmusban játszani, 

 dúr és moll hangsorokat játszani 7 #, 7 b előjegyzésig, tercekkel, hármashangzat- és 

dominánsszeptim-felbontásokkal f1-a3-ig (in F). 

 

Gitár 
A gitártanítás szakirányú feladatai 

 Ismertesse meg a tanulókkal (életkoruknak megfelelő szinten) 

 a gitár felépítését, akusztikai sajátosságait, hangolását, a hangszer lehetőségeit, 

 a gitár irodalmát, történetét, a gitárirodalom legkiemelkedőbb alkotó- és 

előadóművészeit, 

 a gitáron megszólaltatható főbb zenei stílusok előadási sajátosságait, 

 a leggyakrabban előforduló akkordokat és akkordfűzéseket. 

Alakítson ki könnyed hangszerkezelést: 

 helyes test-, hangszer- és kéztartást és tudatosítsa ezeket, 

 dinamikailag árnyalt, telt, színes, kifejező gitárhangot, 

 differenciált pengetést és helyes fogástechnikát, 

 laza, egyenletes kar- és ujjtechnikát, 

 a két kéz pontosan összehangolt mozgását. 

Tanítsa meg 

 a játszott művek karakterének, tempó és dinamikai jellegzetességeinek kifejezését, 

 a legato játékot, 

 a staccato, portato, tenuto játékmód alkalmazásával az artikuláció megvalósítását, 

 a gitárjáték alapvető technikai elemeit (fekvésváltás, barré, kötések, apoyando, 

tirando, arpeggio, törtakkordok), 

 a tompítás különféle lehetőségeit. 

A fentiek eléréséhez gyakoroltasson rendszeresen 

 hangsorokat különböző figurációkkal, 

 a felmerülő technikai problémáknak megfelelő mozdulatsorokat, ujjgyakorlatokat. 

Ösztönözze a tanulókat a helyes hangszertechnika folyamatos gondozásával szép 

gitárhangszín elsajátítására. 
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Fordítson figyelmet 

 a céltudatos gyakorlási módszer kialakítására, 

 a precíz hangszerhangolásra, 

 a tudatos zenei memorizálásra, 

 a művek zeneileg igényes kidolgozására, 

 a rendszeres társas muzsikálásra. 

Alakítsa ki a lapról játék technikáját, mindig az előző év nehézségi szintjén gyakoroltatva. 

Tanítsa meg a tanulókat a legszükségesebb karbantartási feladatok elvégzésére. 

 

Követelmények az alapfok évfolyamainak elvégzése után 

Az „A” tagozat végén 

A tanuló rendelkezzék a gitárjátékhoz szükséges koncentrálóképességgel. 

Alkalmazza a tanulmányai során elsajátított zenei és technikai ismereteket. Különböző 

stílusú darabok önálló feldolgozásával és memorizálásával artikulált, dinamikailag árnyalt 

hangszerjátékot valósítson meg. 

Ismerje 

 a gitár hangjait, tudja hangszerét behangolni, 

 a tanult anyagban előforduló tempó- és karakterjelzéseket, egyéb előadási jeleket, 

zenei műszavakat és ezek jelentését, 

 a tanult előadási darabok zeneszerzőinek nevét, a művek címét, és tudja helyesen 

kiejteni és leírni azokat. 

Ismerje és készségszinten alkalmazza a gitárjáték alapvető technikai elemeit: 

 a fekvésjátékot, fekvésváltást, 

 a kis és nagy barré-t, 

 a kötéseket (ráütés, elpengetés), 

 a dallamjátékot apoyando és tirando pengetéssel, 

 az akkordfelbontás (arpeggio) különböző formáit, 

 a törtakkord megszólaltatását, 

 a nem kívánt hangösszecsengések tompítását (jobb és bal kézben egyaránt). 

Legyen képes különböző játékmódok megvalósítására: 

 dallam akkordkísérettel (pl. Neusiedler-darabok), 

 harmóniafelbontásos játék (pl. Carcassi, Diabelli, Giuliani), 

 egyszerű többszólamú darabokban szólamvezetés, dallamkiemelés (pl. Losy, 

Campion, Robert de Visée). 

Rendelkezzék az egyszerű kortárs darabok (pl. Borsody, Brouwer) eljátszásához szükséges 

zenei alapismeretekkel és technikai készségekkel. 

Repertoárjának egy részét tudja kotta nélkül játszani. 

 

A „B” tagozat végén (az „A” tagozat követelményein felül) 

A tanuló legyen képes tudásáról számot adni az alábbiak pódiumon történő bemutatásával: 
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 G-dúr, C-dúr skála 2 oktávon, háromoktávos E-dúr skála, transzponálva, repetíciós 

pengetéssel is, kromatikus skálák, arpeggio-gyakorlatok, 

 2 etűd (pl. Carcassi: Etűdök op. 60), 

 1 vagy 2 reneszánsz vagy barokk mű, 

 XX. századi művek (pl. Bartók - Szendrey). 

A választott etűdök tartalmazzanak egymástól eltérő technikai feladatokat. 

A teljes anyagot kotta nélkül kell előadni. 

 

További követelmények a továbbképző évfolyamainak elvégzése után 

Az „A” tagozat végén 

Rendelkezzék a tanuló ismeretekkel 

 a fontosabb korok és stílusok gitáron megszólaló darabjainak jellemző vonásairól, 

 a különféle hangeffektusokról és azok használatáról (rasgueado, üveghang, étouffé, 

dobolás), 

 a gitárdarabok szerzőinek és előadóművészeinek munkásságáról, 

 a hangszer múltjáról, hagyományairól. 

Legyen képes az életkorának és képességeinek megfelelő zene még árnyaltabb, kifejezőbb 

előadására, mely kiterjed a kötetlenebb előadású romantikus és impresszionista művekre is.  

A „B” tagozat végén (az „A” tagozat követelményein felül) 

A tanuló ismerje a különböző hangeffektusokat és azok használatának módját. 

Legyen képes 

 a darabok hibátlan megszólaltatására, 

 a szólamvezetések pontos megvalósítására, 

 természetes, oldott hangszerkezelésre, 

 az egész fogólapot uralni, 

 tiszta, könnyed fekvésváltásra, 

 a vibrato alkalmazására, 

 a fontosabb zenei karakterek megjelenítésére, 

 a tiszta játék érdekében történő hangtompítások végrehajtására, 

 értelmesen tagolt, árnyalt és kifejező előadásra. 

Rendelkezzék 

 kimunkált előadói és technikai képességekkel, 

 biztos memóriakészséggel, 

 koncentrálóképességgel, 

 hangszere rendeltetésszerű használatához és karbantartásához szükséges alapvető 

ismeretekkel. 

Szolfézs 
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A szolfézs tantervi program az általános zenei képességek fejlesztését, és a zenei 

alapismeretek elsajátítását pedagógiai folyamattá szervezi. 

Fejlesztési követelmények: 

 a tanuló személyiségének erkölcsi és szellemi formálása; érzelemvilágának 

kibontakoztatása, nemzeti identitástudatának megalapozása, 

 átfogó zenei műveltség kialakítása, 

 a hangszertanulás segítése, 

 a társművészetek iránti nyitottság megalapozása, 

 a zenei készségek kiművelése, a képességek fejlesztése (mind befogadásban, mind 

reprodukálásban) az alábbi területeken: 

 ritmus-metrum, tiszta intonáció, tájékozódás a magassági viszonyokban (relációk, 

hangközök), dallamhallás, többszólamúság-harmóniaazonosítás, zenei olvasás-írás, 

zenei szerkezet (forma, frazeálás, agogika), zenei memória, rögtönzés, zenehallgatás 

(szemben az előbbiekkel: a szintetizáló hallás fejlesztése), 

 a zenei pályára készülő tanulók felkészítése a továbbtanulásra. 

A program elvégzése után rendelkezzék a tanuló 

 olyan késztetéssel, mely a választott - eddig tanult - muzsikálási formát élete 

szerves részévé teszi, 

 mindazokkal a zenei készségekkel, jártasságokkal, ismeretekkel, melyek eszközt 

biztosítanak a zene stílushű megszólaltatásához, 

 olyan zenei áttekintőképességgel, melynek birtokában önállóan meg tudja oldani a 

képesség-készség szintjének megfelelő zenei feladatokat, 

 a tanulmányai során elsajátított készség- (K), jártasság- (J), ismeret-repertoárral (I). 

 

Követelmények az alapfok elvégzése után 

Hangszeres tanszakok és szolfézs főtanszak „A” tagozat 

 Ismerje a tanuló a ritmuselemeket a harminckettedektől az egész értékű kottáig (I). 

Tudjon tájékozódni ezeknél nagyobb és kisebb értékekben is. 

 Ismerje fel hallás után és kottaképről az alábbi ritmusképleteket: szinkópa, éles és 

nyújtott ritmus, egyszerűbb átkötések (K). 

 Legyen jártas ezek diminuált és augmentált formáiban is (J). 

 Legyen áttekintőképessége a 2/4, 3/4, 4/4, 3/8, 6/8, 2/2, 3/2, 4/2-es ütemekben (K). 

 Ismerje az egyszerűbb aszimmetrikus metrumokat (J-I). 

 Legyen biztos tájékozottsága a relatív és abszolút rendszerben 4 #, 4 b-ig (K). 

 Ismerje a pentaton hangsort (J-I). 

 Tudja a dúr és moll hangsorokat 7 #, 7 b-ig (J). 
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 Ismerje a háromféle moll hangsort (J-I), ismerje a modális hangsorokat (J-I). 

 Tudja megállapítani a hangnemeket - hangszeres anyagához kapcsolódóan is (K). 

 Legyen tájékozott a hangmagassági viszonyokban: 

 ismerje fel hallás után az oktávon belüli tiszta, kis és nagy 

hangközöket (K), 

 ismerje a bővített szekund, bővített kvart, szűkített és bővített kvint, 

szűkített szeptim hangközöket; tudja ezeket kottaképről is 

azonosítani (J). 

 Ismerje a négyféle hármashangzat, a dúr és moll fordítások, valamint a 

dominánsszeptim-hangzat felépítését (K). (A szűkített és bővített hármashangzatok 

megfordításait csak ismeret szinten.) 

 Legyen képes ezeket hallás után felismerni, és kottaképről azonosítani (K). 

 Ismerje a mollbeli VII. fokú szűkített szeptimhangzat felépítését (I). 

 Ismerje a funkciós főakkordokat 4 #, 4 b-ig (K). Tudja ezeket kottaképről felismerni 

hangszeres anyagához kapcsolódóan is (J-I). 

 Ismerje a funkciós vonzást (I). 

 Ismerje a hangnemi kitérés és moduláció fogalmát. (J-I) 

 Tudjon lejegyezni: 

 rövid szótagszámú, tempó giusto magyar népdalt szöveggel (K), 

 igen könnyű műzenei periódust, funkciót jelző basszussal (K). 

 Legyen képes fentieknek megfelelő nehézségi fokú dallamot lapról olvasni (K). 

 Ismerje és tudja kottaképről is azonosítani (hangszeres tanulmányaiban alkalmazni): 

 a magyar népzene stílusjegyeit, 

 a periódus fogalmát, 

 a kis formákat, 

 a triós formát, 

 a szonátaformát, 

 a rondót, 

 a barokk és klasszikus táncokat (J-I). 

 Rendelkezzék alapvető zenetörténeti tájékozottsággal: a zenetörténeti korok, 

kiemelkedő zeneszerzők, műfajok ismeretével (J-I). 

 Legyen képes zenehallgatás alapján felismerni barokk, klasszikus, romantikus és 

XX. századi zenét. 

 Ismerje a leggyakrabban előforduló zenei kifejezéseket. 
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Zenei anyag 

Tudjon 

 20 magyar népdalt élményszerű előadásban megszólaltatni (kotta nélkül), 

 20 műzenei szemelvényt (ebből 10-et kotta nélkül) énekes, vagy hangszeres 

előadásban megszólaltatni a következő zenetörténeti korokból arányosan: 

 középkor, reneszánsz, barokk, klasszika, romantika, XX. század. (Ezen 

belül dalok, táncok, kánonok és társas énekek; témák nagyobb 

terjedelmű művekből.) 

 

Hangszeres tanszakok „B” tagozat 

„Hosszú” tanszakok 

 Tudjon a tanuló 10 - periódus terjedelmű - barokk és klasszikus dallamot fejből 

szolmizálni, szöveggel előadni. 

 Tudjon 10 magyar népdalt fejből, szöveggel, élményszerűen előadni. 

 Ismerje a kvintkört, tudja a hangsorokat 7 #, 7 b előjegyzésig (dúr és háromféle 

moll hangsor). 

 Ismerje a modális hangsorokat. Tudja ezeket énekelni ábécés nevekkel 4 #, 4 b 

előjegyzésig. 

 Tudja énekelni ábécés nevekkel a hangközöket; a hármashangzatokat és 

fordításaikat; a dominánsszeptim- és a mollbeli VII. fokú szűkített 

szeptimhangzatokat dúr és moll hangsorokban, oldással. 

 Ismerje fel a fentieket együtthangzásban hallás után, és tudja lejegyezni 2 

meghallgatás alapján. 

 Tudja ábécés nevekkel énekelni 4 #, 4 b előjegyzésig a főhármasokat dúrban és 

mollban. 

 Tudjon lejegyezni 

 hangköz- és hangzatmenetet - mely könnyű alterációt, hangnemi 

kitérést tartalmazhat - 4-5 meghallgatás alapján, 

 kétszólamú dallamot - mely könnyű alterációt, hangnemi kitérést, 

tartalmazhat - 6-8 meghallgatás alapján. 

 Tudjon lapról énekelni a fentiekhez hasonló nehézségű dallamot szolmizálva, 

alkalmi hangzókkal és ábécés nevekkel. 

 Legyen képes az egyszerű műzenei formákat hallás után felismerni. 

 Ismerje a fontosabb műzenei formák felépítését: szonáta, rondó, variáció. 

 Ismerje a magyar népdalok stílusköreit és stílusjegyeit. 
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 Rendelkezzék alapvető zeneirodalmi és zenetörténeti tájékozottsággal. 

 Legyen jártas a megismert zenei stílusokban, tudjon stílushűen megszólaltatni 

műveket. 

 Legyen képes ismereteinek, zenei készségeinek szintetizálására és önálló 

alkalmazására. 

 

„Rövid” tanszakok 

Azonos a 6 éves tanszakok „B” tagozatos követelményrendszerével, kivéve: 

 Tudjon lejegyezni 

 hangköz- és hangzatmenetet, mely könnyű alterációt, hangnemi 

kitérést tartalmazhat - 4-5 meghallgatás alapján, 

 kétszólamú dallamot, mely könnyű alterációt tartalmazhat, - 6-8 

meghallgatás alapján. 

 Tudjon lapról énekelni a fentiekhez hasonló nehézségi fokú dallamot szolmizálva, 

alkalmi hangzókkal és ábécés nevekkel. 

 

Szolfézs főtanszak „B” tagozat 

Azonos a 6 évfolyamos „B” tagozat követelményrendszerével, kivéve: 

 Tudjon lejegyezni 

 hangközmenetet, 

 hangzatmenetet, mely alterációt, hangnemi kitérést tartalmazhat - 4-5 

meghallgatás alapján, 

 kétszólamú dallamot, mely alterációt, hangnemi kitérést, modulációt 

tartalmazhat - 6-8 meghallgatás alapján. 

 Tudjon lapról énekelni a fentiekhez hasonló nehézségi fokú dallamot szolmizálva, 

alkalmi hangzókkal és ábécés nevekkel. 

 Ismerje fel a funkcióváltásokat. 

 Ismerje fel a hangnemi kitéréseket és a modulációt. 

 

Követelmények a továbbképző évfolyamainak elvégzése után 

Az „A” tagozat végén 

 Ismerje és tudja alkalmazni - az alapfokon tanultakon túl - a zenehallgatási 

anyagban, hangszeres darabjaiban és a tanult készségfejlesztési anyagban 

előforduló ritmuselemeket és -képleteket (K). 

 Legyen áttekintőképessége a 9/8, 6/4-es és a zenei anyagban előforduló egyéb 

ütemekben (K). 

 Ismerje az aszimmetrikus metrumokat (I). 
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 Rendelkezzék biztos tájékozódóképességgel a relatív és abszolút rendszerben 

(alterációkban is) 7 #, 7 b-ig (K). 

 Ismerje a dallamhangok szerepét, tudja ezeket zeneileg értelmezni: 

 melizma, 

 főhang, 

 váltóhang, 

 átmenőhang (J-I). 

 Ornamensek (I). 

 Ismerje a kvintkört. (J) 

 Tudja a dúr és háromféle moll hangsorokat, a vezetőhangokat 7 #, 7 b-ig (J-I). 

 Ismerje 

 az egészhangú skálát, 

 az akusztikus hangsort, 

 a modellskálákat, 

 a Reihe-t (J). 

 Tudja 

 a dodekafónia, 

 az aranymetszés fogalmát (J-I). 

 Ismerje 

 a hármas- és négyeshangzatok felépítését (dominánsszeptim, 

mollbeli VII. fokú szűkített szeptim), ismerje fel hallás után, tudja 

azonosítani kottaképről, és felépíteni abszolút rendszerben (K), 

 a cluster fogalmát. 

 Rendelkezzék biztos tájékozottsággal a funkciós zenében: 

 ismerje fel a funkciókat hallás után (K), 

 ismerje a funkciós fő- és jellegzetes mellékhármasokat (K-J), 

 ismerje az alterációk szerepét (J-I), 

 ismerje fel a hangnemi kitérést és modulációt - kottakép alapján (J-

I). 

 Ismerje a romantika hangzásvilágának jellegzetességeit: 

 alterációk, 

 tercrokonság (I). 

 Ismerje a tonalitás felbomlásának elvét, ismerje a bi- és a politonalitást (I). 

 Ismerje a legfontosabb zenei szerkesztésmódok fogalmát. 
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 Tudja ezeket alkalmazni hangszeres tanulmányaiban is. 

 Ismerje 

 a barokk szonátaformát, 

 a Scarlatti-féle szonátaformát, 

 a klasszikus szonáta-rondót, 

 romantikus szonátát (I-J). 

 Tudjon lejegyezni 

 könnyű klasszikus periódust, funkciót jelző basszussal, 

 könnyű romantikus dallamot, vagy szemelvényt (K). 

 Tudjon lapról olvasni fentiek nehézségi fokának megfelelő dallamot. 

 Rendelkezzék alapos zenetörténeti tájékozottsággal, zenetörténeti korok, 

kiemelkedő zeneszerzők, műfajok ismeretével (I-J). 

 Ismerje fel hallás után a főbb zenetörténeti korok stílusjegyeit, jellemző műfajait, 

formáit. Tudja ezeket néhány társművészeti alkotással összekapcsolni. 

 

Zenei anyag 

 Tudjon a tanuló 20 magyar népdalt élményszerű előadásban megszólaltatni (10 régi, 

10 új stílusút, ebből néhány parlando, rubato, díszített népdalt), 

 Ismerjen minden zenetörténeti korszakból 5-5 jelentős művet, válogatva a 

következőkből: 

 gregorián zene, 

 reneszánsz kórusmuzsika (Palestrina, Lassus), 

 a középkor hangszeres világi zenéje, 

 kora barokk (Monteverdi, Pucell), 

 barokk: J. S. Bach (invenció, fúga, korál, szvit, oratorikus művek), 

Händel (oratórium, concerto), Corelli, Vivaldi (concerto, concerto 

grosso), 

 klasszicizmus: szonáta, szimfónia, kamarazene, opera, versenymű,  

 romantika: ongoramuzsika (Chopin, Liszt), dal, szimfonikus 

költemény, opera,  

 a századforduló zenéje: impresszionizmus, második bécsi iskola, 

 Bartók, Kodály, Sztravinszkij, 

 kortárs zeneszerzők. 

 

A „B” tagozat végén (az „A” tagozat követelményein felül) 
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(A követelményrendszer kapcsolódik a felvételi vizsgák anyagához.) 

 Tudjon a tanuló 

 30 népdalt stílusosan énekelni és elemezni, 

 5 műdalt - különböző zenetörténeti stíluskorszakokból - saját 

zongorakíséretével előadni. 

 Ismerjen minden zenetörténeti korszakból 5-5 jelentős művet, tudja azokat elemezni 

formailag és harmóniailag; tudjon ezekből zenei idézetet előadni. 

 Tudjon éneklőtársakkal kétszólamú énekgyakorlatokat, műveket előadni. 

 Tudjon zongora-ének előadásban c-kulcsos műveket megszólaltatni. 

 Tudjon biztosan tájékozódni az alap- és középfokon megismert ütemfajtákban, 

tudjon ütemezni. 

 Legyen biztos tájékozottsága a relatív és abszolút rendszerben. 

 Ismerje az ötfokú, a hétfokú és a modális hangsorokat, tudja ezeket az abszolút 

rendszerben elhelyezni és énekelni. 

 Tudja a hármas- és négyeshangzatokat felépíteni és adott hangnemekben elhelyezni. 

 Ismerje fel ezek fordításait, tudja megnevezni ábécés nevekkel. 

 Tudjon lejegyezni 

 barokk kétszólamú idézetet, 

 klasszikus zenei szemelvényt, 

 XX. századi dallamot. 

 Tudja a c-kulcsokat alkalmazni írásban is. 

 Rendelkezzék a tanuló zenetörténeti áttekintőképességgel. 

 Tudja a zenetörténeti, a történelmi korokat időben összekapcsolni, és társművészeti 

alkotásokhoz kötni. 

 Legyen képes önállóan elemezni, tudja tudását kreatív módon alkalmazni 

hangszeres tanulmányaiban is. 

Zeneelmélet 

Követelmények az alapfok évfolyamainak elvégzése után 

 A tanuló ismerje 

 a bécsi klasszikus funkciós zene harmónia- és formavilágának 

alapvető jelenségeit, 

 fel hallás után a tanult zenei formákat, 

 fel hallás után és nevezze meg a tanult harmóniai fordulatokat. 

 A tanuló legyen képes 
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 az általa tanult hangszeres darabokban a tanult zenei formákat 

felismerni, az elméleti ismereteket az előadásban tudatosan 

alkalmazni, 

 a tanult zenei formákat részletesen elemezni kottából, 

 egyszerűbb zenei anyagban ének-zongora együtt-játékra, 

 diktálás után a tanult harmóniai fordulatokat zongorázni. 

 A tanuló tudja 

 diktálás után a feldolgozott harmóniai fordulatokat fokszámokkal, 

számozott basszussal vagy négyszólamúságban lejegyezni (szűk 

fekvésben), 

 egyszeri hallás után a tipikus zenei formákat vázlatosan, illetve 

többszöri hallás után részletesen elemezni, 

 az összetett autentikus kadenciát (4 #, 4 b előjegyzésig) 

emlékezetből, illetve példákat játszani, diktálás után zongorázni (4 #, 

4 b előjegyzésig). 

 

További követelmények a továbbképző évfolyamainak elvégzése után 

 A tanuló ismerje meg 

 a reneszánsz modális harmóniai fordulatokat (motetták alapján), 

 a barokk polifon szerkesztésmódokat (Bach-invenciók és -fúgák 

alapján), 

 a diatonikus összhangzattant, s egy-egy jellegzetes alterációt a 

stíluskörön belül, 

 a romantikus kis formákat, elsősorban dalokon és zongoradarabokon 

keresztül, 

 a XX. század alapvető zenei irányzatait. 

 A tanuló legyen képes 

 a különböző tanult stílusok harmóniai és formatani jelenségeiben 

tájékozódni, 

 kottából a tanult harmóniákat, zenei formákat részletesen elemezni, 

 a tanult harmóniai fordulatokat diktálás után, illetve fejből 

mintapéldákat zongorázni. 
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 A tanuló tudja alkalmazni az általa tanult hangszeres darabok elemzése során - vagy 

új mű esetében - a zeneelmélet tárgyban szerzett ismereteit (formai, harmóniai, 

dallami). 

 

Zenetörténet-zeneirodalom 

 

Követelmények a program elvégzése után 

 A tanulók mutassanak kellő tájékozottságot a tanult zenetörténeti stíluskorszakban. 

 Ismerjék fel az órákon bemutatott, meghallgatott zenei példák, elemzett művek 

jellegzetes tematikus részleteit. 

 Tudják definiálni és konkrét példákkal megvilágítani az adott stíluskorszakokhoz, 

műfajokhoz, művekhez, formaegységekhez szorosan kapcsolódó szakkifejezéseket. 

 Tudjanak eligazodni a megismert korszakok szerteágazó zenei sajátosságaiban, a 

társművészetek idevonatkozó legfőbb stiláris jelenségeiben. 

 Az egyes évfolyamokban elérendő minimális követelményeket a helyi tantervben 

rögzítse a szaktanár az adott tanévben feldolgozandó anyag célirányainak, 

szerkezetének, a csoport összetételének, teljesítőképességének figyelembevételével. 

 

2.18.2 Az alapfokú táncművészeti oktatás fejlesztési követelményei, feladatai 

 

 Fejlessze a gyerekek és fiatalok mozgáskultúráját, test-lelki állóképességét, 

kapcsolatteremtő képességét.  

 Neveljen egészséges, jó tartású, jó mozgású tanulókat, a táncművészetet értő 

közönséget, a táncot szerető fiatalokat.  

 Készítsen fel a szakirányú továbbtanulásra.  

 Az alapfokú táncképzésnek nem célja a hivatásos és versenytáncos képzés, de célja a 

tehetséges tanulók pályára irányítása, valamint az amatőr táncéletbe való 

bekapcsolódásra ösztönzése.  

 

Kortárs tánc 
 Fejlessze a tanuló 

 technikai adottságait, 

 mozgásmemóriáját, 

 koncentrálóképességét, 

 muzikalitását, 

 kreativitását, 
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 tér- és formaérzékét, 

 előadói készségét, 

 személyiségét, 

 kapcsolatteremtő képességét. 

 Alakítsa ki a tanulóban 

 a kortárs táncművészetek iránti nyitottságot, 

 a dinamikai és érzelmi váltások felismerésének fontosságát, 

 a szükséges magatartásformát, 

 a rendszeres munka igényét, 

 az önálló gondolkodás igényét, 

 az improvizáció és a kompozíció tudatos használatát. 

 Ösztönözze a tanulót 

 az igényes munkára, 

 a tánc- és színházi események látogatására, 

 az érzelmi nyitottságra, 

 az egészséges életmódra. 

 Adjon teret a tanuló 

 fantáziájának kibontakozására, 

 a kreativitás megnyilvánulására, 

 az improvizációs készség kibontására. 

 Irányítsa a tanulót 

 szakirányú továbbtanulásra, 

 a továbbképző folytatására, 

 az amatőr táncéletbe való bekapcsolódásra. 

Követelmények az alapfok évfolyamainak elvégzése után 

Kreatív gyermektánc 

 A tanuló ismerje 

 testrészeinek irányított mozgását, 

 a test térben való mozgáslehetőségeit, 

 az alapvető kapcsolatteremtési formákat. 

 Legyen képes 

 a csoportos munkában való aktív, fegyelmezett közreműködésre, 

 a tér, ritmika, dinamika tudatos használatára, 

 kapcsolatteremtő improvizációra. 
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Kortárs tánc 1. 

 A tanuló ismerje 

 a tér, ritmika, dinamika használatát, 

 a kapcsolatteremtés technikáit, 

 a kortárs tánc lépésanyagát, technikáját. 

 Legyen képes 

 a kortárs tánc mozgásanyagának gyakorlatsorokba foglalt 

bemutatására, 

 a kombinációk használatára, 

 kreativitásának, improvizációs készségének kibontakoztatására. 

 

Követelmények a továbbképző évfolyamainak elvégzése után 

Kortárs tánc 2. 

 A tanuló ismerje 

 a tér, ritmika, dinamika magasabb fokú használatát, 

 a kapcsolatteremtés és improvizáció technikáit, a kortárs tánc 

lépésanyagát, technikáját. 

 Legyen képes 

 a kortárs tánc mozgásanyagának gyakorlatsorokba foglalt 

bemutatására, 

 a kombinációk használatára, 

 kreativitásának, improvizációs készségének kibontakoztatására, 

 személyiségének és kapcsolatteremtésének megfelelő fejlődésére. 

 

Graham-technika 

 A tanuló ismerje 

 a technika tanult mozgásanyagát, 

 a gerinc speciális használatát, 

 a contraction-release használatát, 

 a technika dinamikai, ritmikai sajátosságait. 

 Legyen képes 

 a technika mozgásanyagának gyakorlatsorokba foglalt bemutatására, 

 a technika sajátosságainak megfelelő önálló és csoportos előadására. 

Limón-technika 

 A tanuló ismerje 

 a technika alapelemeit, gyakorlatait, 
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 jellegzetes koordinációját és variációs lehetőségeit, 

 a mozgáselemek végrehajtásának meghatározott szabályait. 

 Legyen képes 

 a gyakorlatelemek pontos és tiszta kivitelezésére, azok 

kombinálására, 

 a technika dinamikai és érzelmi változásainak figyelembevételével 

egy koreográfia meggyőző előadására. 

Kontakt-technika 

 A tanuló ismerje 

 a technika tanult mozgásanyagát, 

 improvizációs és kombinációs lehetőségeit. 

 Legyen képes 

 a gördülékeny és puha izomtónus kialakítására és föld használatára, 

 a technikai elemek tánc közbeni előhívására 

 a kreativitás, az improvizáció és a kompozíció tudatos használatára. 

Improvizáció 

 A tanuló ismerje 

 a tanult technika gyakorlatait, témaköreit, feladatait, 

 a forma, tér, idő, a dinamika alkalmazásának lehetőségeit, 

sajátosságait. 

 Legyen képes 

 a forma, tér, idő, dinamika együttes, komplex alkalmazására, 

 kreatív, kapcsolatteremtő improvizációra. 

Kompozíció 

 Legyen képes önálló és csoportos kompozíciók, koreográfiák készítésére. 

Tánctörténet 

 A tanuló ismerje 

 az adott évfolyam anyagát: 

 a táncművészet kimagasló alapműveit, a nagy egyéniségek munkásságát,  

 az egyetemes és nemzetközi tánctörténeti folyamatokat. 

 Legyen képes 

 elemezni a táncművészet különböző stílusait, 

 a múlt és jelen értékeinek befogadására, 

 a társművészetek iránti érdeklődésre. 
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Társastánc 
 Fejlessze a tanuló 

 fizikai állóképességét, 

 tánc iránti szeretetét, 

 ritmusérzékét, 

 technikai tudását, 

 koncentrálóképességét, 

 tér- és formaérzékét, 

 stílusérzékét, 

 előadói készségét. 

 Ösztönözze a tanulót 

 a társastánccal kapcsolatos események, bemutatók megtekintésére, 

elemzésére, 

 a viselkedéskultúra alapszabályainak és magatartásformáinak 

alkalmazására a mindennapi - életben és a társas érintkezésben, 

 a táncművészeti előadások látogatására, 

 a televízió táncos műsorainak figyelemmel kísérésére. 

 Tudatosítsa a tanulókban, hogy a tánctanulás fejleszti 

 akaratát, 

 ízlését, 

 állóképességét, 

 mozgáskoordinációját, 

 alkalmazkodóképességét, 

 személyiségét. 

 

Követelmények az alapfok évfolyamainak elvégzése után 

 A tanuló ismerje 

 a standard táncok (angolkeringő, tangó, bécsi keringő, slowfox, 

quickstep) alapmotívumait, 

 a latin-amerikai táncok (samba, cha-cha-cha, rumba, paso doble, 

jive) alapmotívumait. 

 Legyen képes 

 a tanult táncok pontos, stílusos eltáncolására, 

 páros és csoportos feladatok végrehajtására. 

Klasszikus balett 



 

845 

 A tanuló ismerje 

 a klasszikus balett tanult alapelemeit, 

 a harmonikus, esztétikus kivitelezés módját. 

 Legyen képes 

 a tanult gyakorlatok pontos kivitelezésére, 

 a zene és a tánc összhangjának betartására. 

Viselkedéskultúra 

 A tanuló ismerje 

 a mindennapi élet és a társas érintkezés alapszabályait, 

magatartásformáit. 

 Legyen képes 

 az elsajátított viselkedéskultúra gyakorlati alkalmazására. 

 

Követelmények a továbbképző évfolyamainak elvégzése után 

Társastánc 

 A tanuló ismerje 

 a nemzetközileg elfogadott stílus szerint a standard és latin-amerikai 

táncok összetettebb - motívumait és az alaplépések variációit. 

 Legyen képes 

 a standard és latin-amerikai táncok önálló és páros bemutatására, 

 a csoportos bemutatási formában figyelmes együttműködésre, 

 a tanult társastáncok valamelyikéből vagy azok mixeléséből készített 

koreográfiák önállóan történő csoportos bemutatására. 

 

Történelmi társastánc 

 A tanuló ismerje 

 a történelmi társastáncok alaplépéseit. 

 Legyen képes 

 a tanult történelmi társastáncok stílusos, önálló és csoportos 

bemutatására. 

 

 

2.18.3 A képző- és iparművészeti oktatás általános fejlesztési követelményei 

 

 Irányítsa a tanuló figyelmét az emberi és a természeti környezet esztétikumára, 

szépségére.  
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 Ismertesse meg az egyetemes emberi kultúra, az európai műveltség, a nemzeti 

hagyományok értékeit, az értékmegőrzés formáit.  

 Ismertesse meg a kommunikáció művészi formáit, a képző- és iparművészet műfaji 

sajátosságait.  

 Ösztönözze a tanulót az önkifejezés eszköztárának gazdagítására, és készítse fel a 

tanult művészeti kifejezőeszközök alkalmazására.  

 Készítse fel a tanulót:  

 a látvány megfigyelésére, értelmezésére, analízisére  

 a vizuális információk, közlemények megértésére  

 a képi gondolkodásra, a vizuális absztrakcióra  

 a tapasztalat, képzelet, emlékezet utáni ábrázolásra  

 a legfontosabb kifejezési eszközök, kompozíciós eljárások ismeretére  

 a kifejezési eljárások használatára  

 az élmények, gondolatok, érzelmek vizuális kifejezésére  

 a képi nyelv kifejezési szándék szerinti megválasztására  

 a média által közvetített üzenetek befogadására, értelmezésére  

 a vizuális önkifejezésre, alkotásra  

 tanulmányok, szabadkézi vázlatok, makettek, modellek készítésére, 

tervezésre, konstruálásra  

 a kifejezési technikák, a tárgykultúra anyagainak ismeretére, 

eszközhasználatra, anyagalakításra  

 a baleset- és munkavédelmi előírások betartására  

 tárgykészítésre, környezetformálásra  

 a kézműves tevékenységek gyakorlására  

 a jelentés, az esztétikum felismerésére, értelmezésére  

 a rendeltetés – a szerkezet, a tartalom és a forma összefüggéseinek 

felfedezésére  

 a mindennapok, a természet szépségének, a művészetek, a műalkotások 

befogadására  

 a vizuális műészetek, a környezet- és tárgykultúra megismerésére  

 a műelemzési eljárások alkalmazására.  

 Tegye lehetővé a néphagyomány, a népi kultúra élményszerű megismerését.  

 Alakítsa ki a tanulóban az esztétikum iránti igényt, az esztétikai élményképességet, az 

alkotó magatartást, és ehhez tartozó pozitív beállítódásokat, szokásokat.  
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 Fejlessze a teremtő képzeletet és az improvizációs készséget. 

 

Rajz-festés-mintázás 
 a látás és a látványértelmező képesség fejlesztése, 

 a látványértelmezésben szerepet játszó tényezők tudatosítása, 

 a megjelenítő és a kompozíciós képesség fejlesztése, 

 a vizuális gondolkodás képességeinek fejlesztése: az elemzés, az 

elvont gondolkodás, a képi gondolkodás, a képzettársítás és a 

szintetizálás (sűrítés), 

 jártasság a térábrázolásban és a geometria alapelemeiben, 

 jártasság kialakítása az anatómiai ismeretekben, 

 a plasztikai és a síkművészeti technikák készségszintű elsajátítása, 

 az egyes festői és szobrászi technikák, valamint a médiaművészet 

(intermédia) megismerése, alkalmazása, 

 a művészettörténet nagy korszakainak ismerete, 

 a vizuális kifejezőkészség fejlesztése. 

 A tanuló az alapfok végén ismerje 

 a rajz-festés-mintázás alapelemeit, 

 a vizuális gondolkodás formáit és nyelvezetét, 

 a tervezéstől az alkotásig tartó kreatív folyamat részeit, 

 a plasztikai, rajzi, festészeti technikák alkalmazásának módjait, 

 a sík és tér törvényszerűségeit a képzőművészet világában. 

 A tanuló legyen képes 

 a látványt értelmezni, 

 a kompozíciós ismereteket alkalmazni, 

 síkban és térben alkotásokat létrehozni, 

 a művészettörténet nagy korszakait ismertetni. 

 A tanuló a továbbképző végén ismerje 

 a vizuális nyelv kifejezőeszközeit, 

 azok jel- és jelentésrendszerét, 

 a sík- és térábrázolás szabályrendszerét, 

 az ábrázoló geometria alapelemeit, 

 a rajzi, festészeti és plasztikai ábrázolás leggyakrabban használt 

eljárásait, 
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 a médiaművészet (film, videó, animáció) kifejezőeszközeit és azok 

jelrendszerének alapjait, 

 a képi konvenciók, a kompozíció jelentéshordozó elemeit, 

 az anatómia alapvető törvényszerűségeit, azok ábrázolási 

konvencióit, 

 a művészettörténet nagy korszakait. 

 A tanuló legyen képes 

 a tanár által vagy önállóan kijelölt témák (korrektúra segítségével 

történő) feldolgozására, 

 a művészeti alkotómunka különböző elemeinek egyidejű 

alkalmazására, 

 sík- és térbeli művek létrehozására, 

 konkrét és elvont képi és plasztikai gondolatok megjelenítésére, 

 a látvány, illetve a képi megjelenítések elemző értelmezésére, 

sokrétű feldolgozására (tanári segítséggel), 

 a nagy művészettörténeti korok eredményeit saját alkotó munkája 

során felhasználni. 

Kötelezően választható műhelygyakorlat 

Grafika 
A tanuló az alapfok végén ismerje 

 a képépítés alapvető szabályait, 

 a tanult grafikai technikákat, ezek továbbfejlesztési lehetőségeit és korlátait, 

 az egyedi és sokszorosított grafika - különösen a megismert magasnyomási 

eljárások - sokszínű technikai lehetőségeit, 

 a grafika történeti és technikai sajátosságait, 

 a nyomtatásra és dúckészítésre alkalmas papírfajtákat, a linó és fém anyagokat. 

 A tanuló legyen képes 

 az eddig megismert grafikai technikák alkalmazására, 

 vázlatkészítésre, motívumgyűjtésre, feldolgozásra, átírásra, dúcra 

dolgozásra, 

 az egyedi és sokszorosított grafika - különösen a megismert 

magasnyomási eljárások - sokszínű technikai lehetőségeinek 

alkalmazására, 

 esztétikus képi megjelenítésre. 

A tanuló a továbbképző végén ismerje 
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 a legújabb nemzetközi és hazai sokszorosított grafikai törekvéseket és azok 

képviselőit, 

 a hazai kortárs grafika eredményeit. 

 A tanuló legyen képes 

 önálló kifejezőkészségre és grafikai komponálásra, 

 technikailag tiszta és kevert technikájú lapok létrehozására, 

 az iparban használatos reklámhordozók (könyv, lemezborító, plakát) 

tervezésére, 

 klasszikus sokszorosított grafikai faximile reprodukció készítésére, 

 önálló gondolatokkal és képi világgal bíró illusztrációk 

létrehozására, 

 kiállításra alkalmas munkák alkotására. 

Festészet 
A tanuló az alapfok végén ismerje 

 a hagyományos festészeti technikákat, 

 a technikák alkalmazásának módozatait, 

 a festészet történetének nagy korszakait, 

 a festészeti technikák határeseteit (pl. montázs, kollázs, manipulált fotó), 

 a fotó, film, videó, számítógép színalkotó és -visszaadó szerepét. 

 A tanuló legyen képes 

 a megismert festészeti technikákkal műveket készíteni, 

 figurákat, tájakat, tárgyakat ábrázolni, 

 vázlatokat készíteni, és azok után festményeket alkotni, 

 síkban és térben, beállítás után és szabadon festményeket készíteni, 

 a festészet határeseteit jelentő műveket (montázs, kollázs, 

fotómanipuláció, computergrafika) alkotni, 

 véleményt alkotni a festészet történetének jelentős műveiről. 

A tanuló a továbbképző végén ismerje 

 a festészet technikai eljárásait, 

 a technikai eljárások alkalmazását különböző feladatokban, 

 a kompozíció törvényeit, 

 a szabadon értelmezett, de a festészet műfaját nem meghaladó eljárásokat 

(videofestészet, computer festészet), 

 a színház és képzőművészet találkozását jelentő színpadi festészetet (díszlet), 

 a festészettörténet nagy alkotásait, 
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 a festészetnek a művészettörténetben elfoglalt helyét, 

 azokat a szakkifejezéseket, melyekkel egy festészeti alkotást jellemezhet, 

értelmezhet, elemezhet. 

A tanuló legyen képes 

 önálló festészeti alkotások, festmények és színes dekoratív művek tervezésére és 

létrehozására, 

 saját alkotó tevékenységének következetes nyomon követésére és dokumentálására 

(portfolió készítése), 

 a megismert festészeti technikák változatos és szakszerű alkalmazására, 

 önálló véleményformálásra saját és mások műveit illetően, 

 véleményének szakszerű kifejezésekkel való interpretálására. 

2.18.4 A színművészet  (drámajáték) általános fejlesztési követelményei  

 

Készítse fel a tanulókat:  

 drámai szövegek értő — színészi szempontokat figyelembe vevő — olvasására  

 különböző színészi technikák tudatos alkalmazására  

 színházi improvizációra  

 karakterábrázolásra mozgásos, nyelvi, beszédtechnikai eszközökkel  

 egyes színházi stílusoknak megfelelő színészi játékra  

 különféle szerepek megformálására  

 a rendező instrukciók mentén végzett munkára  

 a más művészeti ágak területéről származó ismereteik alkalmazására a szerepalkotás 

során  

 színházi előadások elemzésére, értékelését  

Ismertesse meg a tanulókkal:  

 a színházi alapfogalmakat/szakkifejezéseket  

 a drámai/színházi konvenciókat, azok alkalmazását 

 a legfontosabb történeti és/vagy kortárs színházi stílusokat a színházi műfajokat  

 a szöveg- és előadás elemzés szempontjait  

 a színészi játék alapvető iskoláit  

 a színészi alkotómunka fázisait, főbb összetevőit  

 a színház jelenkori közösségi, társadalmi szerepét   

Legyenek képesek: 

 adottságaiknak megfelelően a látáshoz és halláshoz kapcsolódó differenciált és pontos 

érzékelésre  
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 a csoportos ritmusjátékokban való aktív részvételre – alapvető   emberi,  állati   

mozgássémák   utánzására,   a   csoportos   utánzó játékokban való aktív részvételre – 

legalább egy vers vagy rövid meserészlet önálló elmondására – a beszéd és a mozgás 

összekapcsolására csoportos játék során – a szerepjátékokban, csoportos 

improvizációkban való részvételre – társaikkal való együttműködésre 

Fejlessze a tanulók  

 érzékszerveinek működését, érzékelését  

 ritmusérzékét  

 megfigyelő– és utánzóképességét  

 mozgásos ügyességét, koordinációját  

 együttműködési képességét  

 hallási figyelmét figyelemösszpontosító (koncentráló) képességét  

 kifejezőkészségét  

 helyzetfelismerési képességét  

 szabálytudatát  

 közösségtudatát  

Legyenek képesek – adottságaiknak megfelelően differenciált és pontos érzékelésre – a 

csoportos ritmusjátékokban való aktív részvételre – alapvető emberi, állati mozgássémák 

utánzására, a csoportos utánzó játékokban való aktív részvételre – legalább egy újonnan tanult 

vers és rövid meserészlet önálló elmondására – a beszéd és a mozgás összekapcsolására a 

játékok során – a szerepjátékokban, csoportos improvizációkban való részvételre – társaikkal 

való együttműködésre 

Fejlessze a tanulók – együttműködő képességét – képzelő erejét  

 mozgásos improvizációs képességét  

 térbeli tájékozódását  

 figyelem–összpontosító képességét  

 megfigyelő képességét  

 problémamegoldó képességét  

 ritmusérzékét  

 légzőkapacitását  

 hangképzését  

 artikulációs képességét  

Fejlessze a tanulók  

 színházi fogékonyságát  

 kritikai és önkritikai képességét  

 más művészetek iránti fogékonyságát  

 önállóságát, magabiztosságát  
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Legyenek képesek  

 figyelmük tudatos összpontosítására, fegyelmezett feladatvégzésre  

 társai, önmaga és a felnőtt világ érzékeny megfigyelésére  

 a verbális, vokális és nonverbális kommunikációs csatornák tudatos használatára  

 a bizalom átélésére, az empátiás képesség működtetésére társas helyzetekben  

 személyes élményei felszínre hozására és a szerepjátékokban való alkalmazására  

 drámában és színjátékokban a szerepnek és a helyzetnek megfelelő 

kapcsolatteremtésre  

 pontos és érzékletes szerepjátékra társaival és egyénileg  

 a dramatizálás alapvető eszköztárának önálló alkalmazására, kreatív dramatizálásra  

 saját teste, mozgásai, illetve a tér és a térben mozgó társak differenciált és pontos 

érzékelésére, a tér kreatív használatára  

 a megismert munkaformák tudatos és kreatív alkalmazására saját ötletei, gondolatai 

kidolgozásában, illetve egy kötött drámai – szöveg megjelenítésének előkészítésében  

 társadalmi, életkori és erkölcsi problémákról szóló drámajátékokban való aktív 

közreműködésre, valamint a problémák életkorának megfelelő szintű vizsgálatára és 

megfogalmazására  

Fejlessze a tanulók  

 képességét a koncentrált állapot megtartására  

 a befelé figyelési képességét  

 a helyes önértékelését, önkritikáját  

 az odaadó, önfeledt, mégis tudatos játékképességét  

 a vitakészségét, az érvelés kultúráját  

 az ötleteinek, gondolatainak artikulációját  

 a nyitottságát, empátiáját  

 a felelősségérzetét a közösségi alkotás és annak produktumai iránt  

Legyenek képesek   

 alkalmazni a tipizáló ábrázolás eszközeit  

 a színészi váltás alaptechnikáinak alkalmazására  

 egyes színészi kifejezőeszközök együttes és elkülönített használatára  

 személyes élményeiket, gondolataikat figurába, jelenetbe fogalmazni  

 instrukciókat az improvizációba építeni  

 ötleteiket az alkotófolyamathoz igazítani, mások ötleteit eljátszani  

 jelenet nyitni és zárni, jelenetet építeni   

 toleranciáját  
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11. Záró rendelkezések 

11.1. A Pedagógia Programot az intézmény a helyben szokásos módon 

nyilvánosságra hozza:  

- az iskolai könyvtárban történő elhelyezéssel,  

- Az intézmény honlapján közzététellel,  

Megtekinthető továbbá:  

• a fenntartónál,   

• az iskola/ óvodairattárában,  

• az intézmény igazgatójánál,  

•  az intézményegység-vezetőjénél, 

• a székhely intézmény  iskolatitkárságán. 

 

11.2. A pedagógiai program érvényessége 

2017. szeptember 1-jétől visszavonásig.  

11.3. A pedagógiai program módosítása 

A módosítás lehetséges indokai:  

- Személyi és tárgyi feltételek változása,  

- Belső szervezeti változtatások,  

- Pedagógiai tartalmi változtatások,  

- Fenntartó részéről kezdeményezett változtatások,  

- A szülői szervezet részéről kezdeményezett változtatások,  

- Törvényi módosítások követése,  

- Tantestület 50 %-a javaslatára.  

 

A módosítás módja: A módosítási indokok alapján az igazgató előterjesztésében a 

véleményező közösségekkel egyeztetve a nevelőtestületi elfogadással.  

A programot évente felül kell vizsgálni az iskolavezetésnek, és szükség esetén 

kezdeményezni a módosításokat.  

A pedagógiai program módosítása a nevelőtestületi elfogadás után a fenntartó jóváhagyásával 

válik érvényessé.  

Módosítások adminisztrálása: A program mellékleteként hozzáfűzve.  






