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1. Az iskola nevelési programja
1.1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai

1.1.1. Pedagógiai alapelve
Iskolánk pedagógiai hitvallása
Mindennapi munkánk során arra törekszünk, hogy iskolánkban a tanulási-tanítási folyamatok a
megfogalmazott alapelvek hátterében meghúzódó értékek alapján szerveződjenek.
Kiemelten kezelt értékeink:
•
humanizmus,
•
bizalom,
•
biztonság,
•
emberi szabadság,
•
empátia,
•
méltányosság,
•
szolidaritás,
•
kapcsolatorientáltság,
•
folyamatos tanulás,
•
fenntartható fejlődés.
Az iskolánk működésének filozófiai alapját alkotó, általunk vallott értékeket tudatosan, személyes
mintákon keresztül közvetítjük tanulóink és családjaik, valamint környezetünk felé.
Alapelveink
Az iskolánkban folyó nevelő-oktató munkát alapvetően meghatározza
· a komplexitás elve: A nevelés-oktatás folyamatában számolunk a biológiai, fiziológiai,
pszichológiai és társadalmi törvényszerűségek hatásaival. Az egyes tanulók komplex
személyiségfejlesztéséhez szükséges célratörő, tervszerű és többoldalú hatások között jelentős
szerepet tulajdonítunk az intézmény falain belül és azon kívül megvalósuló nem formális és
informális tanulásnak, melyek egymással összehangoltan támogatják a kitűzött célok elérését.
· az egész életen át tartó tanulás elve: Az élethosszig tartó tanuláshoz szükséges motívumok és
tanulási képességek, készségek, jártasságok, attitűdök kialakítása alapvető jelentőségűvé válik.
Az élethosszig tartó tanulás biztosítja azt a képességek további változását hozó önfejlődést,
amelyet az új technológiák, a munkaerőpiac és a modern társadalom kihívásai igényelnek.
· a tapasztalatszerzés elve: Személyiségünk, viselkedésünk a tanulás során szerzett
tapasztalatok révén fejlődik, változik. A tapasztalatszerzés történhet explicit, instrukciókra
épülő tanulás, megfigyelés vagy gyakorlati tapasztalás útján. Az informális tanulás jegyében
arra törekszünk, hogy tanulóink az élet különböző színterein szerezzenek tapasztalatokat, az
iskola falain kívül is. A külső helyszíneken jellemző, gyakorlaton alapuló, tapasztalati és
élményalapú oktatás-tanulás, hozzájárul a kreativitás, az érzelmi intelligencia fejlődéséhez és a
szocializációhoz is.
· az aktív részvétel elve: A tanulás a tanuló aktív, értelmezést kívánó, értelmezést létrehozó
tevékenysége. A tanulók passzív befogadására alapozó nevelés-oktatás helyett az aktív tanulási
helyzetek megteremtése vált szükségessé, amelyekben a tanításról a tanulásra, az
együttműködésekben történő, élményszerű tapasztalatszerzésre helyeződik át a hangsúly. A
tanuló aktivitásának jelentős szerepe van a szociális tanulás folyamatában is.
az élményalapúság elve: Lehetőség szerint igyekszünk összekötni az élményt a tanulással. Az
élménypedagógiai szemlélet az iskolában megváltoztatja a pedagógusok és a tanulók
egymáshoz és a tudáshoz való viszonyát. Ennek érdekében többek közt játékokat,
szimulációkat, szerepjátékokat stb. integrálunk a tanulási-tanítási folyamatba. Az iskolán kívüli
tanulás során az autentikus környezet élmény- és információgazdag kontextust biztosít a
tanuláshoz; a megszokott taneszközök helyett különféle munka- és vizsgálati eszközöket kínál;
egyszerre több érzékszervre is hat. A tanterem által behatárolt térrel és hagyományos
elrendezéssel szemben a változatos és tágabb tér lehetőséget biztosít a nyílt, tanulói aktivitáson
és együttműködésen alapuló pedagógiai módszerek alkalmazására.
· a motiváció elve: Felkeltjük tanulóinkban az érdeklődést, a megismerési, felfedezési vágyat,
hogy örömmel, kedvvel jussanak el az ismeretekig. Pedagógusaink olyan új tanulási
lehetőségeket ajánlanak, változatos szervezési megoldásokat alkalmaznak, amelyek fokozzák a
tanulók aktivitását, olyan módszerek birtokában vannak, amelyekkel pozitív attitűdöt alakítanak

·

·

·

·

ki, pozitív érzelmeket keltenek bennük. Így kreatív, alkotó tagjaivá válhatnak egy-egy
közösségnek.
a bizalom elve: Bizalom, megértés, tisztelet minden egyes tanuló és szülei személyisége iránt,
törekvés a személyes kapcsolatok kialakítására. A bizalom alapja a biztonság (különös
tekintettel az érzelmi biztonságra), a kiszámíthatóság, a hitelesség, a félelem vagy szorongás
nélküli helyzetmegélés lehetősége. A bizalom záloga a szavahihető, megbízható viselkedés.
a differenciálás elve: Törekszünk az egyéni képesség-, fejlettségi szint és a személyiségi
tulajdonságok eltéréseihez igazodó fejlesztő eljárási módok érvényesítésére a nevelés-oktatás
folyamatában. Az iskolán belüli és kívüli nem formális és informális tanulási alkalmak
szervezése a tanulók differenciált tevékenykedtetésére épül, a feladatrendszerek eltérő fejlesztő
hatásának figyelembe vételével, igazodva az ismeretelsajátítás ütemében a fejleszthetőség és
taníthatóság egyéni különbségeihez, felhasználva a differenciált munka tanórai és tanórán kívüli
szervezeti lehetőségeit. A differenciált pedagógiai munkánk célja eljuttatni a tanulókat az
egyéni képességek szerint elérhető ismeretelsajátítási szintre.
a személyközpontúság elve: Pedagógusaink személyiségét a másik ember felé empátiával,
feltételhez nem kötött pozitív odafordulással, hiteles, nyílt kommunikációval és bizalommal
fordulás jellemzi. Iskolánkban minden egyes tanuló fontos, és minél teljesebb körű
megismerésben, személyes figyelemben részesül. A pedagógusok tudatosan teremtik meg a
feltételeket az egyén fejlesztése érdekében a közösségi léthez, az egymás tiszteletén alapuló
együttműködéshez, a közös gondolkodáshoz és problémamegoldáshoz.
a visszajelzés elve: Folyamatosan nyújtunk visszajelzést – mind a tanuló, mind a szülők
számára – a személyiségfejlődésről, a tanulói teljesítményekről, ezek változásáról, javításuk
akadályairól. Törekszünk arra, hogy az egyes tanulók különböző személyiségjegyeihez (például
kognitív fejlettségi szint, siker vagy kudarcorientáció, különböző motivációs állapot, tanulási
technika, szorgalom, erőfeszítés) igazodó, differenciált, az optimális teljesítményt elősegítő
visszajelzést, értékelést adjunk.

Az iskola társadalmi szerepére vonatkozó célok és feladatok
Az iskola ne az adott körülmények passzív elfogadására, hanem észszerű változások
kezdeményezésére, a környezetért felelősséget érző és vállaló polgári létre készítsen fel. Ehhez
szükségesnek tartjuk:
 egyéni és kollektív érdekképviseletre, az állampolgári jogok gyakorlására való felkészítést,
 az emberi környezet értékeinek megbecsülésére nevelést,
 az emberi méltóságot tiszteletben tartó erkölcsi, magatartási normák betartására nevelést
 az alapvető közösségek (család, nemzet, az európai nemzetek közössége, az emberiség)
 együttműködésében való részvételre nevelést; e közösségek hagyományainak, értékeinek
tiszteletben tartására nevelést.
A tanulók személyiségének fejlesztésére vonatkozó nézetek
A tanulók képességének, gondolkodásának alkotóképességének fejlesztéséhez fontosnak tartjuk:
a gyermekek egyéni adottságainak felismerését
a tanulás és önművelés iránti kedv és a kitartás fejlesztését
az egész életen át tartó tanulásra való felkészítést
az önismeret, önbizalom és önkritika kialakítását.
A tanulók testi fejlődéséhez szükséges a sportra és az egészséges életmódra való igény kialakítása.
Az iskola által közvetítendő tudásról vallott nézetek
Az iskolai és az iskolán kívüli tanulási folyamatokat három kategóriába sorolhatjuk:
– a formális tanulás, amely oktatási, képzési intézményekben megvalósuló tanulást jelent, eredménye
bizonyítvánnyal, oklevéllel elismert végzettséget, szakképesítést adhat;
– a nem formális tanulás, amely szervezett tanulási tevékenység, a formális képzési kereteken kívül
történik, eredményét nem szükségszerűen ismerik el bizonyítvánnyal;
– az informális tanulás az az egész életen át tartó tanulási folyamat, amelynek során az ember a napi
tapasztalatok, élmények összegyűjtésével tesz szert tudásra.
Napjainkban felértékelődik a formális, informális és nonformális ismeretközvetítő rendszerek szerepe,
ezért a kötelező iskolai képzéstől nem várhatjuk el, hogy befejezett, lezárt tudást nyújtson, hanem a
kulcskompetenciák, az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges motívumok és tanulási képességek
kialakítása válik alapvető jelentőségűvé.
A nevelés, oktatás és képzés színterei is ennek megfelelően rendkívül változatosak lehetnek a
természetes (pl. család, lakóhelyi, baráti) közösségeken túlmenően az intézményeken át a piaci

szolgáltatásokig, az egyházi és civil szerveződésekig bezárólag. Az egyes színterekhez jól köthető, hogy
formális vagy nem formális, esetleg informális tanulási folyamat történik-e az adott keretben, vagy akár
ezek együttes hatása érvényesül.
Iskolánkban tudatosan figyelemmel kísérjük a szűkebb és tágabb környezetünk társadalmi, gazdasági,
technológiai és egyéb változásait, és az egész életen át tartó tanulás, valamint tanulóink munkaerőpiaci
esélyeinek megalapozása érdekében igyekszünk rugalmasan reagálni ezekre a változásokra.
A nem formális és informális tanulási folyamatok szerepe intézményünkben:
A tanórán kívüli gyakorlati tapasztalatszerzést lehetővé tevő, innovatív tanulásszervezési eljárásokkal
és kreatív módszertani eszköztárral megvalósított programok a hagyományos tanulástól eltérő módon,
de hatékonyan és élvezetes tanulást biztosítva járulnak hozzá a tanulói ismeretek bővítéséhez, a tanulók
komplex, differenciált, egyéni fejlesztéséhez.
Az EFOP-3.3.5-17 projektben megismert és kipróbált új módszertani fejlesztés, a kísérleti program
tapasztalatainak elemzése és az értékelés eredményei meggyőzően igazolták számunkra a nem formális
és informális tanulás térnyerésének szükségességét.
A projektben megismert és alkalmazott újszerű, a kompetenciafejlesztést támogató tanulásszervezési
eljárások jelen vannak pedagógiai munkánkban. Nagy hangsúlyt fektetünk az olyan tanulásszervezési
módokra, alkalmazott módszerekre és technikákra, amelyek alkalmasak a célok megvalósítására.
Előtérbe kerül a kulcskompetenciák fejlesztése, az aktív, cselekedtető, kooperáción és kölcsönös
függéségen alapuló tanulásszervezési eljárások alkalmazása.
A nem formális keretekre tervezett programok jellemzői
· A célok és tartalmak összhangban vannak az intézményi (formális) tanulásban alkalmazott
programmal.
· Elsődleges célja az adott célcsoport számára egyéni szinten is az igényeknek legmegfelelőbb
tanulási lehetőség biztosítása a tanórán kívül.
· A célcsoport azonos: pedagógusok és tanulók.
· Kapcsolatot teremthetünk a mindennapi élet és a tananyag között, az elvont tudományos
jelenségek konkréttá, befogadhatóvá tehetők.
· Tanórai keretekre nem korlátozott, rugalmas, az eltérő tanulói igényekhez igazítható.
· Módszertana színes, változatos, és előnyben részesítjük a tanulásmódszertani fejlesztő eszközök
alkalmazását.
· Nincs osztályozás, számonkérés, ugyanakkor az értékelés változatos formáit használjuk.
Az intézményen kívül megvalósuló nem formális és informális tanulási színterek
· kulturális, művelődési intézmények, civil szervezetek, művészeti és sportegyesületek
· nyári (bentlakásos vagy napközis) tábor, múzeum, művészeti galéria, könyvtár,
látványlaboratórium, tudományos központ, állatkert, botanikus kert, vagy a természetes
környezet: nemzeti park, tanösvény, erdő, mező, vízpart is.
A nem formális keretekre tervezett programok kritériumai
Az adott tanévben megvalósításra kerülő, előre tervezhető programokat intézményünk éves
munkatervében rögzítjük. Az előre nem tervezhető programokon való részvételre aktuálisan a
döntésre jogosult vezető – az alább részletezett kritériumoknak való megfelelés és a
finanszírozhatóság szempontjait figyelembe vevő – jóváhagyását követően kerülhet sor.
A rendszerezett kompetencia- és készségfejlesztő programok megfelelnek az alábbi
követelményeknek:
Alapfeltétel, hogy az adott program/tréning/képzés/tanfolyam a Nemzeti alaptantervben
megfogalmazott célokhoz, feladatokhoz igazodik, középpontjában a tanulók tudásának, készségeinek
és képességeinek fejlesztése, kibontakoztatása, a személyiség fejlődéséhez szükséges megfelelő
feltételek biztosítása áll. A tanulóknak a programokon való részvétele segíti az iskolában tanultak
rendszerezését, megerősítését, nyomatékosítását.
A program jellemzője, hogy
· szervezett, irányított folyamat, melynek pedagógiai célja van, és a tanuló(k) fejlődését
(készségek és kompetenciák) szolgálja,
· szervezett formában, keretek között valósul meg,
· a tanulási cél(ok), tanulási idő vagy tanulási támogatás szempontjából strukturált,
· az intézményen kívüli szintéren céltudatos, okszerű oktatási-tanulási tevékenység(ek)
zajlik/zajlanak,

·
·
·
·
·

a tanuló az általa tapasztalt konkrét helyzetekkel közvetlen kapcsolatba kerül,
a tanuló által szándékosan vállalt tevékenység: a tanuló az oktatási-tanulási helyzetben szereplő
személyekkel interakcióba kerül, aktív,
a tanuló motivációja értékeken alapszik,
a tanulás értékelése a formatív, fejlesztő értékelésen alapul, melynek lehetőség szerint része az
ön-, társ- és csoportértékelés, valamint a portfóliós értékelés,
elősegíti és erősíti intézményünk partnerközpontú működését, a különböző együttműködéseket
(pedagógus, tanuló, szülők, ágazaton belüli és/vagy más ágazatok (pl. közművelődés) szereplői,
civil szektor, egyéb programszolgáltatók).

A pedagógusokkal/megvalósítókkal szembeni elvárások
·
·
·
·
·

A nem formális és informális formában megvalósuló programok tervezése és megvalósítása
során kiemelt feladat a tanulói aktivitás, az élményalapúság és a tanulás közösségi élménnyé
formálása, mint szempontok figyelembe vétele és érvényre juttatása.
Elvárás az intézményen kívüli programok szervezéséhez kapcsolódó, releváns jogszabályi
előírások ismerete és betartása.
A programok megvalósítása – a program jellege és lehetőség szerint – önkéntesek, iskolai
közösségi szolgálatos tanulók bevonásával történik.
A megváltozott pedagógus szerepnek megfelelően, tudatában vagyunk annak, hogy az
ismeretek forrása ma már nem csak az iskola és nem csak a pedagógus, azaz a tanulás már
túlmutat a formális tanulási kereteken.
A pedagógus a tanulók egyéni tanácsadójává válva, többé-kevésbé a háttérben marad, és
segítséget nyújt a tudás elsajátításának javításához. Kiemelt fontosságot kap a tanulói
autonómia, az önálló cselekvés és az önszabályozás – megengedve a hibázást, a tévedést, mint
a tanulás természetes velejáróját.

1.1.2. A nevelő – oktató munka céljai, feladatai
1.1.2.1. A kulcskompetenciák
Az oktatásnak alapvető szerepe van abban, hogy az egyéneket hozzájuttassa azon képességek és
készségek elsajátításához, amelyekre szükség lehet a személyes boldoguláshoz, fejlődéshez, a
társadalmi beilleszkedéshez és a változásokhoz való alkalmazkodáshoz illetve azok befolyásolásához.
A kulcskompetenciák érvényesítése az iskolai oktató-nevelő munka és a fejlesztési irányok minden
területét meghatározza.
anyanyelvi kommunikáció
Az anyanyelvi kommunikáció a gyermek és a felnőtt számára a gondolatok, érzések, vélemények
megfogalmazását és értelmezését teszi lehetővé: ezáltal a megismerés és a környezetre való hatás
legfontosabb eszköze mind az iskolában, mind az azon kívüli életben. Az anyanyelvi kommunikáció
fejlesztése a különböző oktatási területek fontos feladata a tanórai foglakozások keretében és azokon
kívül is. A nevelési folyamatnak is meghatározó tényezője, mert elősegíti a kritikus és építő párbeszédre
való törekvést, mások megismerésének igényét és tudatosítja a társadalmilag felelős nyelvhasználat
jelentőségét. Fejlesztése a magyar nyelv és irodalom órák keretén túl bármely tantárgy körében
megjelenhet, a szövegértés, a szövegalkotás és a szövegtípusok felismerése kapcsán.
Szükséges ismeretek, képességek, attitűdök
·
·
·
·
·
·
·

megfelelő szókincs
verbális és nonverbális kommunikációs képesség funkcionális nyelvtan
életkori sajátosságnak megfelelő nyelvi ismeretek hallott és olvasott szöveg értése és szöveg
alkotása különböző típusú szövegekben való tájékozódás információk feldolgozása
segédeszközök megfelelő használata (könyvtárhasználat, digitális technika, média, stb.) érvelés
képessége
empatikus képesség esztétikai érzék
kíváncsiság
tantárgyra jellemző szaknyelv használata

idegen nyelvi kommunikáció
Az idegen nyelvi kommunikáció az anyanyelvi kompetenciát kiegészítve lehetővé teszi a tanulók
számára más kultúrák megértését, a közvetítés képességét. Ezért ez a terület iskolánkban kiemelt
jelentőségű – különösen a gimnáziumi nyelvi előkészítő osztályok esetében. Intézményünk az idegen
nyelv elsajátításához szükséges felkészülés lehetőségét minden tanuló számára biztosítja. Az idegen
nyelvi kommunikáció fejlesztése a tantárgyi tanórákon túl külföldi kapcsolatok, külföldi tanulmányutak
szervezésével, a könyvtári állomány bővítésével (FORRÁS idegen nyelvi tanulóközpont) továbbá az
informatika területén is megvalósul.
Szükséges ismeretek, képességek, attitűdök
·
·
·
·
·

megfelelő szókincs funkcionális nyelvtan
nyelvi stílusok ismerete
szóbeli interakciók főbb típusainak ismerete
az idegen nyelv nyelvtani szerkezetének és rendszerének ismerete
kulturális sokszínűség megismerése, ismerete, etnikai másság elfogadása

matematikai kompetencia
A matematikai kompetencia területén a gyermek fokozatosan elsajátítja azt a képességet, hogy
alkalmazni tudja a logika szabályait a problémamegoldás területén az iskolai ismeretszerzésben és a
mindennapok világában. Iskolánk szükség szerint nyelvi szakkörös rendszerben, továbbá
fejlesztőcsoportos oktatásban igyekszik elősegíteni az eltérő képességű gyermekek előrehaladását. A
matematikai problémamegoldás képességének fejlesztése a tantárgyi óra mellett több
természettudomány keretén belül is folyamatos, továbbá a társadalomtudományok esetében,
gazdasággal, társadalommal kapcsolatos jelenségek elemzésekor is érvényesülhet.
Szükséges ismeretek, képességek, attitűdök
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

megfelelő segédeszközök használata az igazság tisztelete
a dolgok logikus okának (kauzalitás) és érvényességének megkeresése mindennapokban
használható tudás
problémamegoldó készség lényeglátás
kíváncsiság
egyénileg, társsal és csoportban való munkálkodás kreativitásanalízis - szintézis
matematikai fogalmak ismerete
alapvető törvényszerűségek nyomon követése: az egyes elméleti modellek igazolása a
mindennapi életből merített empirikus tapasztalatok útján
összefüggések felismerése
tudjon érvelni, követni és értékelni tudja az érvelése folyamatát meg tudja indokolni
matematikai úton az eredményeket
bizonyítások megértése
matematikai eszköztudás szerepe a természettudományi és műszaki életpályára való
szocializálás terén
matematikai kommunikációs készség

természettudományos és technikai kompetencia
A természettudományos kompetencia korunk egyik legjelentősebb követelménye. Pedagógiai céljaink
között szerepel, hogy a tanulókat a fenntartható fejlődés tényezőivel megismertessük, kialakítsuk
bennük a tudatos viszonyulást a tudományok és a technológiák által nyújtott lehetőségekhez, illetőleg a
velük járó kockázatokhoz. A tanórák keretein túl kirándulásokon, természettudományi versenyeken,
szakköri foglalkozásokon is fejlesztjük a gyerekek képességeit. A szaktárgyi órák (fizika, kémia,
biológia, földrajz) mellett fontos a társadalomismeret, az osztályfőnöki órák és az informatika
témakörében is érinteni aktuális kérdéseket.
E kompetencia magában foglalja az emberi tevékenység okozta változások megértését és az ezzel
kapcsolatos, a fenntartható fejlődés formálásáért viselt egyéni és közösségi felelősséget.

A természettudományos nevelés és oktatás terén a témaanyagok gyakorlatközpontú, a tanulók életkori
sajátosságaihoz adekvát módon illeszkedő megközelítése hozzájárul a motiváció hatásosabb
felkeltéséhez, valamint a természettudományi és műszaki életpályára történő szocializációhoz.
Mind a tehetséggondozás, mind a felzárkóztatás és a fejlesztés terrénumában kiemelt fontosságú a
komplex eszközök használata, a módszertan és az oktatásszervezési formák változatossága, így a
természettudományos gondolkodás tanórán kívüli környezetben történő fejlesztése.
Szükséges ismeretek, képességek, attitűdök
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

összefüggések felismerése és kifejezése lényeglátás
fogalomalkotás esztétikai érzék kreativitás
rendszerszemléletű gondolkodás az alkalmazhatóság praktikumának vonatkozásában
logikai képességek rajzolási készség
tervezés és kivitelezés
kulturális sokszínűség megismerése, ismerete, a nemzetiségek és a nyelvi-vallási etnikumok
szerepének értékelése, a másság elfogadása
kíváncsiság
környezettudatosság
környezet- és természetvédelem egészséges életvitel
nemzeti tudat megalapozása európai azonosságtudat
egyetemes kultúra
az egyén legyen képes mozgósítani természettudományos és műszaki műveltségét, a
munkájában és a hétköznapi életben felmerülő problémák megoldása során
bepillantás a jelen főbb kutatási tevékenységeibe
gyakorlatias módon tudja a tudását felhasználni új technológiák, berendezések megismerésében
és működtetésében, a tudományos eredmények alkalmazása során, problémamegoldásaiban,
egyéni és közösségi célok elérésében
legyen kritikus az egyoldalúan tudomány- és technikaellenes megnyilvánulásokkal szemben

digitális kompetencia
A digitális kompetencia az ismeretszerzés, a munka és a társadalmi élet egyre nélkülözhetetlenebb
követelménye. A képességek elsajátítása mellett nagy súlyt kell fektetni a kritikus és megfontolt
viszonyulás kialakítására, a felelősségteljes magatartásra az interaktív média területén. A tanulók
számára az iskola biztosítja a megfelelő szakmai és technikai színvonalat, és folyamatosan korszerűsíti
eszközparkját. A tantárgyi kereteken túl arányos mértékben használni kell a digitális kompetencia
minden tényezőjét az iskolai ismeretszerzés, problémamegoldás és kommunikáció bármely területén.
Szükséges ismeretek, képességek, attitűdök
·
·
·
·
·
·

·
·
·
·
·
·
·

eszközök megismerése, használata szövegszerkesztési ismeretek
információkeresés és kezelés
kritikai gondolkodás az innováció területén kreativitás
munka világában való eligazodás élethosszig tartó tanulás
hatékony, önálló tanulás
minden műveltségi területen 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. Ez egyrészt új ismeretek megszerzését,
feldolgozását és beépülését, másrészt útmutatások keresését és alkalmazását jelenti.
a hatékony és önálló tanulás arra készteti a tanulót, hogy előzetes tanulási és élettapasztalataira
építve tudását és képességeit helyzetek sokaságában használja, otthon, a munkában, a tanulási
és képzési folyamataiban egyaránt.
szükséges ismeretek, képességek, attitűdök
motiváció
saját tanulási stratégia megismerése és alkalmazása önismeret
önértékelés, illetve mások objektív értékelése
figyelem
segédeszközök használata

szociális és állampolgári kompetencia
Az iskola feladata, hogy a gyermekek – a leendő felnőttek – számára biztosítsa azon képességek
elsajátítását, melyeknek birtokában a közügyekben való részvétel, a döntések kritikus és kreatív
elemzése és a döntéshozatal elősegítése természetes velejárója a társadalmi beilleszkedésnek. A
diákönkormányzat működése, az osztályközösségek és a tágabb iskolai közösségek élete számtalan
alkalmat ad arra, hogy a tanórákon kívül is fejlődjenek a tanulók a demokrácia gyakorlásában. Jó
vállalkozásra, kezdeményezésre már egészen kisgyermek korban biztatni kell a gyerekeket. Iskolai
életükben ösztönözni kell a személyes és a közösségi célok kitűzését, az eléréshez szükséges tervek
készítését, a továbblépéshez nélkülözhetetlen motiváció megtalálását. Közös programok
szervezésekor, egyéni tanulási stratégiák és tudatos jövőtervezés területén egyaránt fejleszthető ez a
kompetencia az iskola és a család biztonságot nyújtó közegében.
Szükséges ismeretek, képességek, attitűdök
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

egészséges életvitel mentális egészség
magatartási szabályok alkalmazása kommunikációs képesség
empátia
problémamegoldó képesség európai tudat
a nemzeti öntudat helyes értelmezése, mely a más népekkel, elsősorban a vallási-nyelvi
etnikumokkal, nemzetiségekkel is toleráns és tárgyilagos megítélésen alapuló magatartást
magába foglalja
stressz és frusztráció kezelése változások iránti fogékonyság együttműködés
magabiztosság érdeklődés
személyes előítéletek leküzdése
az egyén cselekvési lehetőségei a diktatúra, az elnyomás kényszerpályáján: az etikailag
vállalhatatlan, megalkuvó magatartás soha el nem évülő bűn nemzetünk és emberségünk ellen
kompromisszumra való törekvés

kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia
A kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia segíti az egyént a mindennapi életben – így a
munkahelyén is – abban, hogy megismerje tágabb környezetét, és képes legyen a kínálkozó
lehetőségek megragadására. A tudást, a kreativitást, az újításra való beállítódást és a kockázatvállalást
jelenti, valamint azt, hogy célkitűzései érdekében az egyén terveket készít és hajt végre. Alapját képezi
azoknak a speciális ismereteknek és képességeknek, amelyekre a gazdasági tevékenységek során van
szükség.
Szükséges ismeretek, képességek, attitűdök
·
·
·
·
·
·
·
·
·

az egyén személyes, szakmai és/vagy üzleti tevékenységeihez illeszthető lehetőségek kihívások
felismerése, értelmezése
a gazdaság működésének átfogóbb megértése a pénz világában való tájékozódás
a vállalkozások pénzügyi és jogi feltételeinek ismerete tervezés, szervezés, irányítás
vezetés delegálás
az elemzés
a kommunikálás
a tapasztalatok értékelése
kockázatfelmérés és vállalás
egyéni és csapatmunkában történő munkavégzés

esztétikai-művészeti kompetencia
Intézményünk az esztétikai nevelést minden tagozaton tanórai keretben biztosítja. Az önismeretnek és
a személyiség kiteljesítésének fontos eszköze a művészi kreativitás és a befogadói nyitottság fejlesztése,
továbbá az esztétikus környezet igényének kialakítása. Ünnepeink, megemlékezéseink, rendezvényeink
szervezésekor az esztétikai-művészeti igényességet különösen fontosnak tartjuk.
A művészi-alkotói szabadság korlátjaként jelenik meg mások jogai, a nemzet és az emberiesség elleni,
azzal megalkuvó vagy tevőlegesen közösséget vállaló magatartás elítélése és etikai alapú megítélése,
különösképpen a XX. századi totális diktatúrákkal kapcsolatban.

További releváns kompetenciaterületek
A fent felsorolt kulcskompetenciákon felül a következő nevelési területek fejlesztése áll pedagógiai
munkánk középpontjában:
Környezettudatos magatartásra nevelés, mely a fenntarthatóság szempontjaira koncentrál, a fenntartható
fejlődés érdekében az alábbi kompetenciaelemeket igényli:
 rendszerszemléletű gondolkodás;
 kritikai gondolkodás;
 kreatív gondolkodás;
 a fenntartható fejlődéssel kapcsolatos tudáselemek;
 a fenntartható fejlődést nem támogató döntések következményeinek ismerete;
 a globális, regionális, nemzeti és helyi környezeti problémák ismerete;
 a környezeti problémák gazdasági, ökológiai és társadalmi következményeinek ismerete;
 a fenntartható fejlődés etikai dimenziójának tudatosítása;
 a nemzedékek közötti és nemzedéken belüli szolidaritás és felelősség.
Egészséges életmódra nevelés, testi, lelki egészség, mely a tanórai és az egyéb foglalkozások során az
egészségnevelési és környezeti nevelési programmal (benne a komplex intézményi mozgásprogrammal)
koherensen jelenik meg a gyakorlatban a fizikailag aktív, egészségtudatos életvezetésre, a motoros
műveltség eszközeivel való személyiségfejlesztésre és a tehetséggondozásra épül, továbbá szervesen
magába foglalja az egészségmegőrzést is
Társkapcsolatokkal kapcsolatos ismeretek elsajátíttatása
Tanulásirányítás – önálló tanulásra való nevelés
Szabadidő szervezése a környezeti nevelés követelményeinek figyelembe vételével
Aktív állampolgárságra nevelés (konfliktuskezelés, együttműködés képessége), melynek szerves része
az egészséges nemzeti öntudatra szocializálás
Értékorientációk, beállítódások kialakítása (felelősség, autonóm cselekvés, megbízhatóság, tolerancia,
társadalmilag elfogadott viselkedésformák) elsősorban az etikai alapú megközelítésmód paradigmája
Nemzeti összetartozás ápolására irányuló hazafias elköteleződésre nevelés, mely nem irányulhat még
látens módon sem a szegregáció, a kirekesztés, a nemzetiségek és más nyelvi-vallási etnikumok (pl.
zsidóság) diszkriminációjára.
Tehát a diákok az általános iskolában ne a tudományok kicsinyített mását tanulják, hanem az
összességében megjelenő valós világot. Harmonikus egységet képezzenek az elméleti ismeretek és a
megszerzett ismeretek gyakorlati alkalmazása.
A gimnázium nevelési és oktatási feladata a jövő értelmiségének kialakítása. Iskolánk ezt két úton
valósítja meg: a tehetséges tanulók felkészítése egyetemi és főiskolai továbbtanulásra, az alapműveltség
elsajátítása után valamint a diákok választható órakeretben szakmai ismereteket szerezhetnek (utazás és
turizmus stb.), s így érettségi után könnyebben vállalhatnak munkát is.
A továbbtanulásra történő felkészítés, a személyiségformálás és a tehetséggondozás hármas feladata azt
jelenti számunkra, hogy tanulóinkat a "szeretni és dolgozni" gondolat jegyében kívánjuk nevelni, azaz
szép és gazdag diákéletet kívánunk kialakítani az ő aktív közreműködésükkel.
A pedagóguskompetenciák
1. kompetencia: Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás
2. kompetencia: Pedagógiai folyamatok, tevékenységek tervezése és a megvalósításukhoz kapcsolódó
önreflexiók
3. kompetencia: A tanulás támogatása
4. kompetencia: 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. kompetencia: A tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése, esélyteremtés,
nyitottság a különböző társadalmi-kulturális sokféleségre, integrációs tevékenység, osztályfőnöki
tevékenység
6. kompetencia: Pedagógiai folyamatok és a tanulók személyiségfejlődésének folyamatos értékelése,
elemzése
7. kompetencia: A környezeti nevelésben mutatott jártasság, a fenntarthatóság értékrendjének hiteles
képviselete és a környezettudatossághoz kapcsolódó attitűdök átadásának módja.
8. kompetencia: Kommunikáció és szakmai együttműködés, problémamegoldás

1.1.2.2. Céljaink:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

·
·
·
·

a kompetencia alapú oktatás fenntartása, általánossá tétele SNI tanulók integrált oktatása
esélyegyenlőség érvényesítése
szegregációmentes együttnevelési környezet kialakítása
az ezredfordulónak megfelelő természet- és társadalomtudományos műveltségkép kialakítása
tanulóinkban
megfelelő, továbbépíthető ismeretekkel, tudással rendelkező tanulók nevelése
az ország és lakóhelyünk hagyományait, környezeti értékeit ismerő, tisztelő, ápoló fiatalok
nevelése
a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. Határtalanul! pályázatán való részvétel, és ez által az érintett
területekre történő utazás segítségével a határon túli magyar területek természeti és kulturális
értékeinek megismerése
önismeret fejlesztése, az alapvető erkölcsi normák átadása a fiatalok nevelése során tolerancia,
konfliktuskezelés
hétköznapi tudás alkalmazása tanulásra való igény kialakítása
hatékony, önálló tanulási technikák tudatosítása, a gyermekek felkészítése az élethosszig tartó
tanulásra.
egyéni fejlettségi szinthez igazított differenciált tanulás-tanítás tanulói önállóság,
problémamegoldó képesség fejlesztése
széleskörű szabadidős programok szervezése a tantestület egységes szemléletének kialakítása
saját tananyagfejlesztések
a tanuló egyéni fejlődése, életminőségének javítása, látókörének szélesítése és a közösségben
való tanulás örömének megtapasztalása a formális, nem formális és informális tanulás során,
az élményalapú nem formális és informális tanulási folyamatok megjelenése és beágyazódása
a formális oktatás rendszerébe,
intézményünkben az inkluzív szemlélet erősödése,
a támogató-segítő, kooperatív pedagógiai kultúra és tevékenység megerősödése
intézményünkben,
a nyitott nevelési-tanulási színtereken megvalósuló tematikus foglalkozások keretében
lehetőség teremtése olyan tanulási módokra és szervezési megoldásokra, amelyek
előmozdítják a tanulás belső motivációinak, önszabályozó mechanizmusainak fejlesztését, a
heterogén tanulói közösségek kialakítását és az osztályközösségek megerősödését,
a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók tanulási motivációjának erősödése,
a lemorzsolódási mutatók csökkentése, és ez hosszabb távon a végzettség nélküli
iskolaelhagyás csökkenéséhez való hozzájárulás,
az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges kompetenciák megalapozása,
a célok megvalósításához elengedhetetlen, különböző szintű és típusú együttműködések
erősítése.

1.1.2.3. Morális alapelvek
Iskolánk pedagógiai vezéreszméit személyi adottságaink és távlati célkitűzéseink alapján határoztuk
meg.
A gyermekről vallott felfogásunk Nyíri Tamás gondolatait és az ENSZ gyermekekről szóló jogainak
alapokmányában foglaltakat tükrözi:
A gyerek EMBER,
-

akit mindazok a jogok megilletnek, amelyek a felnőtteket. Nem alárendelt, nem
alattvaló. Érző, gondolkodó, cselekvő lény, akit azonban irányítani szükséges,
aki azért van tekintettel a szabályokra, mert azokat maga alkotta, és esetleg a mi
segítségünkkel, de képes eldönteni, mi helyes és helytelen,
aki nyelvre és kultúrára van rendelve, értő emberi szóra, az egyetemes és nemzeti
értékek megismerésére,
akit – mint minden embert – megillet a gondolkodás, a kételkedés és az egyéni
érdeklődés joga,
akinek joga van egyénisége megőrzésére, igényeinek megfogalmazására és arra a
bátorságra, hogy tehesse, amit szeret, és amivel nem árt másoknak,

-

-

akinek joga van arra, hogy alkata és igényei szerint tartozzon valahova, ahol jól
érzi magát, ahol elfogadják,
akivel – nevelői tudtával – nem történhet olyan, ami kiszolgáltatottá, védtelenné
teszi bárkivel, bármivel szemben,
akinek joga van nevelői részéről arra az elfogadásra, ami esetleg szokatlan
viselkedését, tökéletlenül megfogalmazott gondolatait érteni, másoktól eltérő
személyiségét gondozni képes anélkül, hogy megítélő módon viszonyulnának
hozzá,
akinek joga van minden olyan foglalkozásra, amely őt képességei maximumára
juttatja.

Pedagóguskép
Gyermekszemléletünk megvalósításának feltétele a vele minden tekintetben harmonizáló
pedagóguskép.
A korábbiakban megfogalmazottak alapján iskolánk a következő személyiség-összetevőket várja el
nevelőitől:
Értékvállaló magatartást – az iskola által megfogalmazott alapvető értékek bármely
helyzetben történő hiteles közvetítését.
Türelmet – azt a kiváró optimizmust, amely a gyerek fejlődését esetenként hosszabb érési
folyamat eredményének tekinti.
Szaktudást – befogadási és önművelési készséget a pedagógiai és pszichológiai kultúra,
illetve a szaktudományok újabb eredménye iránt,
Elemző készséget – a helyzetek több szempontú mérlegelését, a problémák okainak
feltárását, elemzését,
Döntési készséget – azt, hogy másokat is érintő döntéseinket csak megfelelő mennyiségű
és minőségű információ birtokában hozzuk meg,
Kommunikációs készséget – törekvést gondolataink, érzéseink hiteles közvetítésére, és
befogadóként a partner közlésével megegyező értelmezésre,
Szervezőkészséget – törekvést a tanórai és tanórán kívüli idő mind tökéletesebb
intellektuális, morális és emocionális használatára,
Lelki egészséget – hangulataink megfelelő kézben tartását, törekvést a hitelességre, pozitív
életszemlélet sugárzására, önmagunk vállalására. Kudarcaink, bizonytalanságaink
kezelését egészséges önértékelésre való törekvéssel.
Felelősségérzetet – igényt szavaink, tetteink megfontolására, azok következményeinek
végiggondolására.
Önkritikát – adott esetben a pedagógiai műhiba, az esetleges mulasztás vagy felelősség
elismerését, vállalását.
Szülőkép
Iskolánk a következőket kéri, várja tanítványai szüleitől:
Az iskola pedagógiai programjában megfogalmazott célok, alapelvek elfogadását.
Az iskola pedagógiai programjában és házirendjében foglaltak összehangolását a családi
neveléssel.
Partneri kapcsolatot: őszinteséget, bizalmat, a problémák közös megoldására való
készséget.
A gyermekek iskolai magatartásának, tanulmányi munkájának figyelemmel kísérését.
Folyamatos kapcsolattartást: az elektronikus napló és üzenő füzet útján, valamint a szülői
értekezletek, fogadóórák, nyílt napok, szülői fórumok alkalmával.
Az iskola rendezvényein való részvételt, aktuális segítségnyújtást azok szervezésében.
Korrekt véleménynyilvánítást az iskoláról.
A gyermek- és ifjúságvédelmi munkába való bekapcsolódást.
1.1.2.4. Funkcionális alapelvek
Sokszínű tevékenységével (egymással párhuzamosan) helyet és lehetőséget biztosít a tehetségekkel és
a tanulásban lemaradókkal történő együttes foglakozásra.
Az együttműködési képesség folyamatos formálása mellett teret enged a tanulói szuverenitásnak és az
egészséges versenyszellemnek.

Gyakorlatában nyitott és gyermekközpontú. A személyiségi jogok tiszteletben tartásával a gyermekeket
optimális teljesítmény elérésére ösztönzi.
Teret enged a kreativitásnak, ugyanakkor elvárja az iskola által meghatározott értékek, normák
elfogadását, követését.
Tanulásszervezési eljárásaiban törekszik:
a humán és reálműveltségi területek, valamint a tárgyi tudás és kommunikációs készség egyensúlyára,
a gyerekek aktív, cselekedtető foglalkoztatására,
az esélyegyenlőség megteremtésére a fejlesztés és a képességkibontakoztatás területén, ökológiai illetve
technológiai szemléletük együttes formálására,
a névadó kultuszának ápolása mellett, a korszerű műveltség közvetítésével a gyerekek hazaszeretetének,
magyarságtudatának erősítésére.
Az iskola helyi nevelési tervével a hagyományos iskolai gyakorlatot meghaladva –objektív lehetőségei
függvényében – keresi a személyiséggazdagítás új és új lehetőségeit.
1.1.2.5. Értékek
Nevelőtestületünk az egyetemes emberi értékek közül elsősorban az alábbiak közvetítésére
vállalkozik:
Munkafegyelem, tanulási fegyelem
Műveltségre, informáltságra való törekvés
Udvarias, illemtudó viselkedés
Rend, tisztaság, esztétikum
Helyi hagyományok ápolása, közösséghez tartozás
A magyarság mint nemzeti örökség
A teljesítmény, az emberi nagyság tisztelete,
amelyek megjelennek az oktatás tartalmában, a napi tevékenységekben, az iskola egész
szellemiségében.

A NEVELŐ – OKTATÓ MUNKA ESZKÖZEI, ELJÁRÁSAI
A képzés szakaszai
Alapfokú nevelés-oktatás
első szakasz: (1-4. évfolyam): a tanítás-tanulás szervezése játékos formában, a tanulói közreműködésre
építve folyik; a motiválás és a tanulásszervezés terén erőteljesebbé válnak a teljesítményelvárások, de a
terhelésnek a tanulói képességekhez mérten kell növekedni; a tanulói érdeklődés felkeltésére, a
problémafelvetésre és –megoldásra kell törekedni;
alapozó szakasz (5-6. évfolyam) a tanuláshoz szükséges kulcskompetenciák megalapozása, a tanítás
folyamatának erőteljes tagolódása;
fejlesztő szakasz (7-8. évfolyam): egyre összetettebb tudástartalmak és kompetenciák fejlesztése,
bővítése;
Középfokú nevelés-oktatás
általános műveltséget megszilárdító szakasz (9-10. ill. 11. évfolyam)
általános műveltséget elmélyítő, pályaválasztást segítő szakasz (11-12. évfolyam)
A képzési specialitások, irányok
Az iskola profilja:
Iskolánk profilját, képzési irányát korunk elvárásai, a tárgyi feltételek, a térség adottsága (jelentős
idegenforgalom), a fenntartó szerv és a szülők elvárásai alapján a következőkben határozhatjuk meg:
Informatika, dráma, idegen nyelv
A 2015/2016-ban az intézmény akkori fenntartója együttműködési megállapodást kötött a VVSI-vel
annak érdekében, hogy ez az irányultságú osztály elindulhasson. Így a belépő első évfolyam egyik
osztálya vízisport osztály.
Intézményünk részben szabad beiskolázású. Ebből következően heterogén összetételű tanulócsoportok
fejlesztésére vállalkozik, ami a gyakorlatban a tehetséges és a lemaradó gyerekekkel való speciális
foglalkozást is igényli. Az iskola képzési szakaszai és irányai is e cél szolgálatában állnak.
Az alsó tagozaton az alapképességek fejlesztése és az adottságok feltárása folyik. Az anyanyelv
tanítása többféle módszerrel illetve többféle tankönyvcsaláddal történik. A személyiségfejlesztő
program a gyerekeknek lehetőséget biztosít érdeklődésük felkeltésére, önmaguk kipróbálására. A
Kápolnásnyéki Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Gimnáziumban:
idegen nyelvi ráhangoló,
drámajáték,
úszás képzési irányultság található.
Feladata az alapkészségek megerősítése, a tanulási képességek megalapozása. A megmutatkozó
tehetségek kibontakoztatása emelt óraszámú foglakozásokon, valamint szabadon választható
órakeretben történhet.
A felső tagozaton a tehetséggondozást és felzárkóztatást lehetőség szerint együttesen szolgálja az emelt
óraszámban történő fejlesztés (idegen nyelv). A négy évfolyamos gimnáziumi program a
tehetségesebbek mellett az úgynevezett későn érő, jó adottságú gyerekeknek biztosít lehetőséget
képességeik kiteljesítésére, melyet ezen a szinten is a tanórán kívüli foglalkozások kínálata egészíti ki
(kommunikáció, nyelvvizsgára előkészítés, diákszínpad, diáksport).
A gimnáziumi tagozaton legfontosabb feladata az érettségire és a továbbtanulásra való felkészítés,
melynek hatékony pedagógiai eszközei a különböző szabadon választható tanítási órák.
A képzés kerete
Tanórai foglalkozások
időkerete: általában 45 perc
eltérés lehetséges: ha a tanulócsoport adottsága vagy a tananyag jellege igényli.
szervezeti formái: általában hagyományos, osztálykeret.
Lehetséges eltérések:

nyelvi csoport
nyelvi szakkör
fejlesztőcsoport
kiscsoport
évfolyam - évfolyamközi csoport
vezetése: általában differenciált
eltérés lehetséges: ha a tanulócsoport összetétele és a tananyag jellege indokolja.
Azokon a tanítási napokon, amikor a tanuló a tanév rendjében meghatározott mérési feladatok
végrehajtásában vesz részt, más tanórai foglalkozások alól felmentést kaphat.
A Verebi Telephely integrált oktatás keretében foglalkozik SNI tanulók nevelésével kiemelten
autizmussal élő gyerekekkel. A kiscsoportos munkaforma, a tolerancia erősítése a többségi tanulókban,
illetve gyógypedagógusok munkája segíti ezt a feladatellátást.
Tanórán kívüli fejlesztő foglalkozások
egyéni és csoportos fejlesztő foglalkozás / korrepetálás- tehetséggondozás középiskolai előkészítő
foglalkozások
Szakköri foglalkozások és egyéb foglalkozások
1-4. évfolyam
Tehetséggondozás
Tanulásmódszertan
Nyelvi (angol, német)
Úszás
Aerobik-bailar
Kosárlabda
Labdarúgás
Koncentrációfejlesztő játékok
Meseklub
Természetvédő
Játék
Kézműves
Logikus gondolkodás szakkör
Olvasni jó szakkör
Dráma
Sakk-logika szakkör (Vereb)
Sportkör (Vereb)
5-8. évfolyam
Felvételi előkészítők és kompetencia mérésre felkészítés
Matematika tehetséggondozó-logikus gondolkodás
Matematika felzárkóztató foglalkozások
Komplex természettudományos
Labdarúgás
Kosárlabda
Úszás
Konditermi foglalkozás
Nyelvi szakkör (angol, német, olasz)
Helyesírás szakkör
Énekkar
Grafika
Média-film
Versmondó
Kreatív írás
Diákszínjátszás
Olvasó
9-12. évfolyam
Matematika tehetséggondozó-logikus gondolkodás

Természettudományos szakkörök: matematika, biológia, földrajz, kémia, fizika, informatika Humán
szakkörök: magyar nyelv és irodalom, történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek, dráma
Labdarúgás
Kosárlabda
Úszás
Konditermi foglalkozás
Nyelvi szakkör/tehetséggondozás (angol, német, olasz)
Helyesírás szakkör
Énekkar
Grafika
Média-film
Kreatív írás
Múzeumjáró
Diákszínjátszás
Édes anyanyelvünk
Beszédművelés
Kreatív ének
Olasz kultúra
A tanulók szervezett, tanórán kívüli sportolása az iskolai sportcsoportokban folyik (futball, kézilabda,
atlétika) igény szerint. A sportágakat igény és lehetőség szerint kívánjuk a továbbiakban is bővíteni.

Hit- és vallásoktatás
Intézményünk az egyházak helyi gyülekezetei számára biztosítja a vallásoktatás lehetőségét az etika /
hit- és erkölcstan óra keretében. A kötelező etika/hit- és erkölcstan oktatáson belül a hit- és
vallásoktatáson való részvétel a tanulók számára szabadon választható.
Pedagógiai eljárások, módszerek
A meggyőzés, a felvilágosítás, a tudatosítás módszerei:az oktatás valamennyi módszere
meggyőzés
önbírálat
minta
beszélgetés
példa
felvilágosítás
példakép
tudatosítás
példakövetés
előadás
eszménykép
vita
bírálat
beszámoló
A tevékenység megszervezésének módszerei:
megbízás
ellenőrzés
értékelés
játékos módszerek
gyakorlás
A magatartásra ható módszerek:
a.)

ösztönző módszerek

ígéret
helyeslés
biztatás
elismerés
dicséret
- szóbeli dicséret formái:
osztályfőnöki órán, osztályközösség előtt, igazgatói dicséret iskolai összejöveteleken (tanévzáró
ünnepély, ballagás…)
- írásbeli dicséret formái:
osztályfőnöki dicséret (ellenőrzőbe, osztálynaplóba)
igazgatói dicséret (ellenőrzőbe, osztálynaplóba)
oklevél
kitüntetés
alapítványi, fenntartói, országos szintű elismerések
osztályozás
jutalmazás
hosszabb ideig tanúsított jó (példamutató) magatartásért
szorgalmas, folyamatos, odaadó közösségi munkáért
rendkívüli teljesítményekért (megyei, országos helyezések)
- A jutalmazás formái lehetnek:
szóbeli dicséret
írásbeli dicséret
oklevél, kitüntetés
jutalom (könyv, különféle tárgyi jutalmak)
b) kényszerítő módszerek
felszólítás
büntetés
A büntetés formái lehetnek:
szóbeli figyelmeztetés
osztályfőnöki figyelmeztetés, intés, rovás
igazgatói figyelmeztetés, intés, rovás
nevelőtestület elé idézés
szigorú megrovás
párhuzamos osztályba való áthelyezés

áthelyezés másik iskolába (kivételes esetben!)
tanuló kizárása az iskolából(csak a tankötelezettség határán túl)
c)gátlást kiváltó módszerek
Ezek a módszerek a nevelés sikerét veszélyeztető körülmények kizárását célozzák, a negatív
viselkedés kialakulását próbálják megakadályozni.
felügyelet
ellenőrzés
figyelmeztetés
intés
tilalom
átterelés
elmarasztalás
Eszközök, módszerek
nyelvi (verbális) eszközök
nem nyelvi (nonverbális) eszközök
szociális technikák
szociális készségfejlesztő technikák:
a tanulók problémakezelő és konfliktuskezelő készségeinek fejlesztése, illetve a meglévők erősítése.
minta- és modellnyújtás
megerősítés (buzdítás, dicséret, jutalmazás)
szerepjáték
dramatizáló tevékenység
Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai céljai, feladatai, eszközei és eljárásai az
intézményi értékrend és alapelvek mentén:
Cél

Feladat

Eszközök és eljárások

A
kompetencia-alapú
oktatás
keretében
a
kulcskompetenciák
fejlesztése.
A
kulcskompetenciák
tanórai és tanórán kívüli
fejlesztése

A kulcskompetenciáknak az
adott szaktárgyi fejlesztésén
túl, kereszt
tantervi
fejlesztései is bekerüljenek a
nevelő-oktató munkába. A
3.1.4 projekt
eredményei
beépültek a
mindennapi
tanítási gyakorlatba.

Személyközpontú,
személyiségfejlesztő,
konstruktív,
interaktív
pedagógiai
módszerek
alkalmazása.
A
pedagógusok
szemléletváltozásának
segítése, előadások,
konferenciák, műhelyfoglalkozások, hospitálások,
tréningek,
tanácsadás,
mentorálás által

Az
alapműveltség
megszerzése, az élethosszig
tartó tanulás képességének
kialakítása.
A helyi
tantervben az
alapműveltség kialakításánál
figyelembe vesszük a tanulók
meglévő ismereteit, melyek
alapján fontosnak tartjuk a
tudáskülönbségek
tudatos
kezelését.
Konstruktív
pedagógiai módszerekkel
törekszünk arra, hogy
a tanulás középpontjába a

A
meglévő tudásszint
feltárása, összetett, rendszert
alkotó kognitív struktúrák
belső fejlesztésének segítése,
a
kritikai
gondolkodás
fejlesztésének beépítése az
órai feladatokba.

A gyermekek
előzetes
ismereteinek, tudásszintjének,
képességeinek
feltárása
diagnosztizáló módszerekkel,
mérési
eredmények
összegzése, egyéni és/vagy
csoportos
fejlesztési terv
készítése.
SDT szaktárgyi alkalmazása,
IKT eszközök készségszintű
használata kooperatív
óraszervezés,
Egyéni, páros, kiscsoportos,
kooperatív,
projekttanulási

tanulók belső értelmező
kereteinek
feltárása,
működtetése és újraalkotása
kerüljön.

Fő szempont
ismeretszerzés
kialakítása.

forma.

az önálló
utáni igény

Egyéni fejlettségi
szinthez
igazított
differenciált
ismeretek átadása
A helyi tantervben
az
alapműveltség kialakításánál
figyelembe vesszük a tanulók
egyéni
fejlettségéhez –
mennyiségben
és
minőségben
– igazodó
ismereteket,
jártasságokat,
képességeket és készségeket.
Tartalmi, mennyiségi
és
minőségi
differenciálást
szolgáló
pedagógiai
módszerekkel
törekszünk
arra, hogy
a tanulás középpontjába a
tanulók
belső értelmező
kereteinek
feltárása,
működtetése és újraalkotása
kerüljön.

Szaktárgyi
versenyek,
tehetséggondozás,
differenciált
képességfejlesztés,
Interaktív – reflexív tanítási
technikák alkalmazása
SDT
tananyagszerkesztő
segítségével
differenciált
rétegmunkára
alkalmas
tananyagok.
IKT eszközök, kooperatív
óraszervezés,
Egyéni, páros,
kiscsoportos,
kooperatív, tanulásszervezési
módok, módszerek.

Kiemelt feladat: a tananyag
egyéni tanulási utakká való
átalakítása. Az önálló
ismeretszerzés utáni igény
kialakítása. Az iskola
elsődleges, kiemelt feladata a
biztos alapkészségek
kialakítása minden gyereknél.
A tanulók számára annyi és
olyan jellegű tevékenységre
kell lehetőséget biztosítani,
amennyire az adott fejlettségi
fokán szüksége van ahhoz,
hogy egy-egy ismeret biztos
készséggé válhasson.

A
tanulásszervezés
Az új struktúra alapján a
struktúrájának átalakítása
tanmenetek átgondolása,
A merev
órakeretek
átalakítása.
átalakítása,
átszervezése,
melyben modulok, projektek,
integrált
oktatás, tanórán
kívüli tevékenységek kapnak
helyet.

Egyéni,
differenciált
tanmenetek műveltségterületi
szinten,
szakmai
műhelyfoglalkozások. Egy
osztályban
tanítók
összehangolt
pedagógiai
munkája.

A
pedagógusszerep
átalakulásának
tudatosítása:
támogató,
tanulásszervező, mentoráló
szerep kialakítása.

A
pedagógusok
szemléletváltásának
segítése,
támogató,
fejlesztő „mag”
létrehozása.
Különböző fejlesztési
területeken
a
legkiválóbbakból
álló
fejlesztőcsoportok
létrehozása.

A
pedagógusok
szemléletváltozásának
segítése, előadások,
konferenciák,
műhelyfoglalkozások,
hospitálások, tréningek
tanácsadás, mentorálás által

Partnerség,
horizontális
tanulási modell kialakítása

Információszerzés,
továbbítás, beépítése

Intézmények
látogatása,
a hospitálás, partnerkapcsolatok

más intézményekkel.
Jó gyakorlatok átvétele.

A

hagyományokból

táplálkozó, és a jövőre
koncentráló
értékrend
kialakítása
intézményi,
csoportos
és személyi
szinten.
Az
intézmény
meglévő
hagyományainak ápolása. A
jövő iskoláját szolgáló új
értékrend
kialakítása.
Szabad, önállóan gondolkodó
egyéniségek nevelése, akik
mély
önismerettel
rendelkeznek, képesek a
másokkal
való
együttműködésre,
konfliktusaik
kezelésére,
problémáik megoldására, a
másság elfogadására.
Az
álláspontjukat meg tudják
fogalmazni,
kézenfekvő
számukra
a kötelességek
betartása, jogaik gyakorlása.

hétköznapi
Adaptáció.

gyakorlatba.

A személyes szociális
és
kompetenciák fejlesztése. Az
egészséges és
környezettuda életmód
tos
kialakítása.

felvétele.
átvétele.

Jó gyakorlat

Közösségi foglalkozások,
iskolán kívüli tevékenységek,
szakkörök, mindennapos
testnevelés, drámaórák,
művészeti
iskola,
program.

nevelés, erdei
mentálhigiénés

Az iskola sajátosságai
Az iskola feladatai
Intézményi alapfeladatok
alapképzés (8 évfolyamos)
gimnáziumi képzés (4 évfolyamos, vagy nyelvi előkészítő osztály)
Az intézmény helyzetéből adódó - a helyzetelemzésben feltárt - speciális feladatok
tehetséggondozás
személyiségfejlesztő foglalkozások (1-4. évf.)
emelt szintű nyelvi, matematika / informatika, dráma, sport (3-12.évf.)
A digitális tanórákon nem informatika ismeretek szerzésére kerül sor elsősorban, hanem az
IKT-s eszközök használata integráltan jelenik meg a kötelező, vagy a kötelezően
válaszható tantárgyakban.
nyelvi szakkörös foglalkozások (5-12.évf.)
hátránykompenzálás, felzárkóztatás, lemorzsolódás megelőzése korrepetálás
Differenciálás
Kiemelt feladat: a tananyag egyéni tanulási utakká való átalakítása. Az önálló ismeretszerzés utáni
igény kialakítása. Az iskola elsődleges, kiemelt feladata a biztos alapkészségek kialakítása minden
gyereknél.
A tanulók számára annyi és olyan jellegű tevékenységre kell lehetőséget biztosítani, amennyire az adott
fejlettségi fokán szüksége van ahhoz, hogy egy-egy ismeret biztos készséggé válhasson.
nyelvi szakkörös foglalkozások (5-12.évf.)
gyógypedagógus által vezetett foglalkozás
Az iskolai foglalkozások kettős szerepet töltenek be:
A tanórákon szerzett ismeretek valamint a készségfejlesztés megerősítése
Az eredményes tanuláshoz szükséges munkaformák elsajátítása - tanulni tanítás Olvasóvá nevelés
A viselkedéskultúra elemeinek folyamatos gyakoroltatása Változatos szabadidős tevékenység
biztosítása
Idegen nyelv esetében a kötelező három tanítási óra két – egyéb foglalkozás keretében szervezett –
nyelvi szakkörrel egészül ki a 2014/2015-ös tanévtől kezdve.
Elért eredményeink megtartásának színterei:
Egységes módszertani kultúra (belső továbbképzések, hospitálások, tapasztalatcserék)
Tanulást segítő kompetencia alapú tanterv és tanmenetek megtartása, továbbfejlesztése
Tevékenység- és gyermekközpontúság
A tanulói közösség élete
A tanulói közösség életét a házirend szabályozza, melynek előírásai a tanulóközösség minden tagjára
kötelező érvényűek, s megvalósulásukat közösen kell segíteni és ellenőrizni. Minden tanulónak jogai
és kötelezettségei vannak, amelyet a tanév első osztályfőnöki óráján megismernek és tudomásul
vesznek. A jogokat felelősséggel, a kötelességek teljesítésével összhangban kell gyakorolniuk.
Iskolánk munkarendje a csengetési rend szerint zajlik.
1.2. A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok
Iskolánk pedagógiai programja a NAT-ban leírt és képviselt értékekre, valamint a helyi sajátosságokból
adódó hagyományokra és szükségletekre épül.
Ezért pedagógiai feladatainkat az alábbiakban határoztuk meg:
a NAT-ban és a kerettantervben leírt egységes, alapvető tartalmak átadása, elsajátíttatása valamint az
ezekre épülő differenciálás,
a különböző szintű adottságaikkal, az eltérő mértékű fejlődésükkel,
az iskolai és az iskolán kívüli tanulásukkal,
egyéb (érdeklődési körüket érintő) tevékenységükkel, szervezett ismeretközvetítéssel,
spontán tapasztalataikkal összhangban minél teljesebben bontakoztathassák ki személyiségüket.
A különböző ismeretek elsajátítása során törekszünk a tanulók értelmi, önálló ismeretszerzési,
kommunikációs, egészséges és kulturált életmód iránti, cselekvési motívumainak, képességeinek a
kialakítására, fejlesztésére. Képzésünk tartalma az emberre, a társadalomra, a művészetekre, a

természetre, a tudományokra, a technikára vonatkozó kultúra alapvető eredményeit foglalja magába, a
tanulók életkori fejlettségi szintjéhez méretezett kiválasztással, elrendezéssel.
A személyiség megismerése
A kompetencialapú oktatás bevezetésével tudatosabbá válik a gyermekek szociális kompetenciájának
fejlesztése.
A különböző tanulásszervezési eljárások (kooperatív csoportmunka, projektpedagógiai, probléma alapú
tanulás) alkalmazása minden kolléga munkájában megtalálható, így nem csak személyhez és
tantárgyhoz kötődik egy-egy módszer, hanem az egész iskola jellemzője.
Így a gyermekek hatékony és aktív személyiségfejlesztésben részesülnek.
A tananyag feldolgozása, összefüggéseinek feltárása megalapozza a tanulók:
műveltségét,
világszemléletük, világképük formálódását,
társas kapcsolatát,
eligazodásukat saját testükön, lelkivilágukban, tájékozódásukat szűkebb, és tágabb környezetükben.
A helyi tanterveket is magába foglaló pedagógiai programunk összeállításánál elsődleges szempont volt
a tanulók képességeinek fejlődéséhez szükséges olyan követelmények meghatározása, amely ösztönzi a
személyiségfejlesztő oktatást.
Éppen ezért nevelési programunk összeállításánál az alábbi feladatoknak adtunk prioritást:
Az iskola pedagógiai programja, nevelési, tanítási – tanulási folyamata adjon teret:
a színes, sokoldalú iskolai életnek,
tanulásnak,
játéknak,
munkának
fejlessze
a tanulók önismeretét,
együttműködési készségüket,
eddze akaratukat
járuljon hozzá
életmódjuk,
motívumaik,
szokásaik
az értékekkel való azonosulásuk fokozatos kialakításához, meggyökereztetéséhez.
Fejlesztjük a személyes és szociális kompetenciákat:
kooperáció, együttműködési képesség
empátia, tolerancia
konszenzuskészség,
kudarckezelő képesség
konfliktuskezelő képesség
megbízhatóság
segítőkészség
felelősség
nyitottság
szabálykövetés
Az önértékelés, csoportértékelés fejlesztése esélykülönbségek mérséklése
A különböző emberi kapcsolatokban a másik jogainak tiszteletben tartásának és a tudatosság szerepének
megvilágítása
Alkalmazott eszközök és módszerek:
Egyéni, páros, kiscsoportos, kooperatív, projekttanulási forma Interaktív – reflexív tanítási technikák
alkalmazása IKT (infó-kommunikációs technológia) alkalmazása
Színterei:
tanóra, tanórán kívüli szabadidős tevékenységi formák, egyéb foglalkozások, egyéni beszélgetések,
kirándulások, iskolai rendezvények
Iskolánk fontos feladata, hogy tanulóinkat felkészítsük az optimális szintű közösségi és önfejlesztő
aktivitásra, a konstruktív életvezetésre, és mindezek érdekében jelentős szerepet kap nevelőmunkánkban
az érzelmi intelligencia fejlesztése.
Személyiségfejlesztő munkánk a tanuló minél sokoldalúbb megismerésén alapul, melyet a formális
keretekhez viszonyítva hatékonyabban szolgálnak a nem formális és informális tanulási formák.
A tanulást tágan, széles spektrumban értelmezzük, és nem csak az iskolai, osztálytermi tanulást értjük
alatta. A gyermek születésétől kezdve folyamatosan tanul.

Felfogásunk szerint a tanulási folyamatban tapasztalt különbözőségek – úgymint az eltérő tanulási stílus
és tempó, az eltérő intenzitású érdeklődés, a változó támogatási igény – természetes velejárói a tanulási
folyamatoknak.
A személyre szabott komplex fejlesztés folyamatában nagy hangsúlyt fektetünk a kulcskompetenciák,
ezen belül kiemelten a szociális (személyes és társas) kompetenciák fejlesztésére.
Az esélykülönbségek mérséklése érdekében feladatunk az egyéni, hozott tudásokra, erősségekre épülő
fejlesztés.
Az nem formális és informális tanulási alkalmak foglalkozásain számolunk azzal, hogy a tanulók
különböző szinten állnak a tudásban, mindenkinek más és más az előzetes tudása, mindenkinek más
lehet a tapasztalata, és másképp érett a tananyag befogadására.
Az ismeretek közvetítésekor, szövegértés fejlesztésekor, szövegfeldolgozás során prioritásként kezeljük
az előzetes tudásra épülő ismeretelsajátítást. Az előzetes tudás előhívása különösen meghatározó
jelentőségű a hátrányos és halmozottan hátrányos tanulók esetében, legfőképpen a verbális tanulás
során.
1.3. Az egészségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok
Az egészségnevelés célja, hogy a tanulók képesek legyenek objektív módon felmérni saját egészségi
állapotukat, ismerjék az egészségkárosító tényezőket, azok hatását, elkerülésük módját. El kell érni,
hogy alkalmazzák a tanultakat: tegyenek saját egészségük érdekében.
Nagy jelentősége van az egészségtudatos életmódra nevelésnek, az egyének saját és környezetük
egészsége feletti fokozottabb figyelmének, az erre irányuló nem formális és informális tanulásnak, a
közösségi tevékenységeknek, a média ismeretterjesztő és fogyasztási szokásokat befolyásoló hatásának.
Kiemelkedő fontosságú az oktatás területe, beleértve a formális, intézményes képzéseket, valamint az
élethosszig tartó felnőttkori tanulás területeit. Az egészségfejlesztésben a legfontosabb feladat, hogy
segítsünk a gyerekeknek megtalálni a személyes motivációjukat az egészségmegőrzésben, így egész
további életükre kiható értéket biztosítunk számukra.

1.3.1. Az egészségfejlesztés iskola feladatai
Iskolai étkeztetés: Az iskolai étkeztetés milyensége és mennyisége kiemelt figyelmet kell, hogy kapjon.
A kulturált étkezés lehetőségének biztosítása pedig nevelőmunkánkat segíti.
A Verebi Telephely tágas, világos, megfelelően felszerelt ebédlővel rendelkezik. Az étkeztetés
szervezésével igyekszünk biztosítani a kellő időt az ebéd elfogyasztására. Konyhánk minden tekintetben
megfelel az előírt higiéniai követelményeknek.
Az iskolai büfét (székhelyintézmény) szerződéses jogviszonyban vállalkozó működteti.
A Verebi Telephely étkeztetése az önkormányzat feladata, melyet külső beszállítóval lát el. A
melegítőkonyhát közösen használják az Gárdonyi Óvoda Verebi Tagóvodájával, a követelményeknek
megfelel. Az iskolában büfé nem működik.
Egészségvédelem kiemelt témakörei:
az életkorral járó biológiai-, pszichohigiénés-, életmódbeli tennivalók a társkapcsolatok egészségi, etikai
kérdései
az egészségre káros szokások ( helytelen táplálkozás, inaktív életmód )
az antihumánus szenvedélyek,
drogprevenció
az egészséges életvitelhez szükséges képességek , a személyiség fejlesztése az egészségérték
tudatosítása.
A környezeti nevelés célja a tanulók ösztönzése saját élő és élettelen környezetük megismerésére,
alakítására, védelmére, a környezetet károsító jelenségek felismerésére, az azok elleni tudatos fellépésre.
1.4. A közösségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok
A közösségfejlesztés az a folyamat, amely az egyén és a társadalom közötti kapcsolatot kialakítja,
megteremti. Felértékelődik a tanuló közösségépítő szerepe az önismeret alakítása, a fejlesztő értékelés
és önértékelés képességének fejlesztésével.
Az iskolánkban a közösségfejlesztés fő területei:
osztályfőnöki órák, tanórák, szaktárgyi órák,
tanórán kívüli foglalkozások: szakkörök, egyéb foglalkozások, táborok, kirándulások
diákönkormányzati munka
szabadidős tevékenységek.

Minden terület sajátos foglalkoztatási formát követel, mások az egyes területek feladatai, céljai, abban
azonban megegyeznek, hogy valamennyien tevékenyen hozzájárulnak:
az egyén (tanuló) közösségi magatartásának kialakulásához, véleményalkotó, véleménynyilvánító
képességének fejlődéséhez, a közösségi szokások, normák elfogadásához (etikai értékrend) a másság
elfogadásához,
az együtt érző magatartás kialakulásához,
a harmonikus embertársi kapcsolatok fejlesztéséhez.
Valamennyi terület feladata azonos, az iskola nem differenciáltan, egymástól függetlenül, egymás
mellett fejleszti a tanulók személyiségét, hanem közösen egymást erősítve, a tanulók egyéni képességeit,
beállítódását figyelembe véve. Kiemelten fontos, hogy megjelöljük azokat, a közösségfejlesztéssel
kapcsolatos feladatokat, amelyeket az iskola valamennyi dolgozójának figyelembe kell vennie
mindennapi munkája során.
A közösségfejlesztés során nem csak a pedagógusoknak van feladatuk, hanem az iskolában
foglalkoztatott valamennyi dolgozónak, sőt az iskolát segítő szervezetek vezetőinek is, hiszen
megjelenésével
viselkedésével
beszédstílusával
társas kapcsolatával
az intézmény valamennyi dolgozója példaként áll a diákok előtt.
A közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladataink a következők:
Törekedjünk arra, hogy minden tanuló:
Ismerje meg a társas együttélés alapvető szabályait, amelyek a közösségben való harmonikus
kapcsolatok kialakításához elengedhetetlenek.
Megismerje népünk kulturális örökségének jellemző sajátosságait, nemzeti kultúránk nagy múltú
értékeit.
Sajátítsa el azokat az ismereteket és gyakorolja azokat az egyéni és közösségi tevékenységeket,
melyeket az otthon, a szülőföld, a haza és népei megismeréséhez és megbecsüléséhez, az ezekkel való
azonosuláshoz vezetnek.
Legyen nyitott, megértő a különböző szokások, életmódok, kultúrák, vallások; a másság iránt, becsülje
meg ezeket.
Váljon érzékennyé környezete állapota iránt.
Kapcsolódjon be közvetlen környezete értékeinek megőrzésébe, gyarapításába.
Életmódjában a természet tisztelete, a felelősség, a környezeti károk megelőzésére törekvés váljon
meghatározóvá.
Tanulóink tudjanak társaikkal és felnőttekkel is adott témáról, anyanyelvükön szabatosan
kommunikálni.
Az önálló, felnőtt életben képes legyen életmódjára vonatkozóan helyes döntéseket hozni, egészséges
életvitelt kialakítani.
Ismerje meg a környezet leggyakoribb egészséget, testi épséget veszélyeztető tényezőit és ezek
elkerülésének módjait.
Kapjon kellő mélységű támogatást a káros függőségekhez vezető szokások kialakulásának
megelőzéséhez.
Tanuljon meg tanulni.
Tudja, hogy életpályája során többször pályamódosításra kényszerülhet.
Legyen képes önellenőrzésre, mások segítésére és segítő szándékú ellenőrzésére.
Tevékenysége erősítse a közösséghez való kötődést.
Az önismeret alakítása, a fejlesztő értékelés és önértékelés képességének fejlesztése mellett
felértékelődik a tanulói közösségépítés szerepe, mivel a tanuló egyéni fejlesztése a tanulói közösségek
hatásán keresztül is érvényesül. A közösségépítést elősegítő feladataink:
•
heterogén csoportalakítás,
•
kooperáción alapuló tanulásszervezés,
•
a közösségben elfoglalt hely rendezése (státuszkezelés).
A közösségfejlesztésnél kiemelt kompetenciafejlesztési területek:
Szociális és állampolgári kompetenciák: konfliktuskezelés, együttműködő magatartás, környezet és az
emberi közösségek harmonikus viszonyáért történő felelősségvállalás, másság elfogadása, empátia,
kapcsolatteremtés, saját identitásától és képességeitől eltérő tulajdonságok toleranciája, önfejlesztő
képesség, önbizalom, önbecsülés képessége, szabálykövetés, szabályalkotás képessége
Anyanyelvi kommunikáció: a saját és közérdek képviseletéhez szükséges szóbeli és írásbeli, nyelvi
kifejezőkészség, önálló véleményformálás, érvek kifejtése- konstruktív vitaképesség, világos kifejező
készség,

Digitális kompetencia: az új információs környezetben való eligazodás képessége,
Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia: alkalmazott változatos munkaformák erősítsék az
együvé tartozás és az egymásért való felelősség érzését,
Az iskolánkban folyó közösségfejlesztés formái, színterei - a nem formális és informális tanulási
lehetőségek:
Mindennapos beszélgető-körök (konfliktusok kezelése)
Tanulmányi kirándulások
Táborok: Erzsébet tábor, napközis tábor
Tematikus bentlakásos vagy napközis programok
A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt, Határtalanul! pályázatának segítségével határon túli tanulmányi
kirándulásokon való részvétel (mindenkori 7. évfolyamosok: Erdély és a gimnazisták számára is
részvétel a pályázaton Határtalanul! Együttműködés középiskolák között, s ezáltal kapcsolatteremtés
határon túli területek diákjaival)
Osztálykirándulások
Tanórák, tanórán kívüli foglalkozások Egyéb foglalkozások
Iskolai rendezvények
Diákönkormányzat működtetése
Alkalmazott eszközök és módszerek:
DÖK szerepének erősítése
Szabadidős programok szervezése
Csoporton belüli és csoportközi tanulási, együttműködési technikák beemelése a tanmenetekbe
Hagyománnyá vált iskolai projektek megszervezése
A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt, Határtalanul! pályázatának segítségével iskolán kívüli
tevékenységként a mindenkori 7. évfolyam, és lehetőség szerint a 9.b és 10.a osztályok közösségének
erősítése, több napos, határon túli magyar területekre történő utazással. Más kultúrák megismerése és
az ott szerzett ismeretek, tapasztalatok közös értékelése
A kooperatív tanulási módszerek alkalmazása
Egyéni, páros, kiscsoportos, kooperatív, projekttanulási forma
Tréningmódszerek alkalmazása a tanulásszervezésnél
1.5. A pedagógusok helyi feladatai, az osztályfőnök feladatai, az osztályfőnöki munka tartalma

1.5.1. A pedagógusok helyi feladatai
A pedagógusok feladatainak részletes listáját személyre szabott munkaköri leírásuk tartalmazza. A
pedagógusok legfontosabb helyi feladatait az alábbiakban határozzuk meg.
a tanítási órákra való felkészülés, a tanulók dolgozatainak javítása,
a tanulók munkájának rendszeres értékelése,
a megtartott tanítási órák dokumentálása, az elmaradó és a helyettesített órák vezetése, érettségi,
különbözeti, felvételi, osztályozó vizsgák lebonyolítása,
kísérletek összeállítása, dolgozatok, tanulmányi versenyek összeállítása és értékelése, a tanulmányi
versenyek lebonyolítása,
tankerületi, megyei, országos versenyekre felkészítés és azon való részvétel tehetséggondozás, a tanulók
fejlesztésével kapcsolatos feladatok,
felügyelet a vizsgákon, tanulmányi versenyeken, iskolai méréseken, iskolai kulturális, és
sportprogramok szervezése,
osztályfőnöki, munkaközösség-vezetői, diákönkormányzatot segítő feladatok ellátása, az
ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok ellátása,
szülői értekezletek, fogadóórák megtartása,
részvétel nevelőtestületi értekezleteken, megbeszéléseken, részvétel a munkáltató által elrendelt
továbbképzéseken, a tanulók felügyelete óraközi szünetekben és ebédeléskor,
tanulmányi kirándulások, iskolai ünnepségek és rendezvények megszervezése, iskolai ünnepségeken és
iskolai rendezvényeken való részvétel,
részvétel a munkaközösségi értekezleteken,
tanítás nélküli munkanapon az igazgató által elrendelt szakmai jellegű munkavégzés, iskolai
dokumentumok készítésében, felülvizsgálatában való közreműködés,
szertárrendezés, a szakleltárak és szaktantermek rendben tartása, osztálytermek rendben tartása és
dekorációjának kialakítása.

Az osztályfőnököt – az osztályfőnöki munkaközösség vezetőjével konzultálva – az igazgató bízza meg
minden tanév júniusában, elsősorban a felmenő rendszer elvét figyelembe véve.

1.5.2. Az osztályfőnök feladatai és hatásköre
Az iskola pedagógiai programjának szellemében neveli osztályának tanulóit, munkája során maximális
tekintettel van a személyiségfejlődés jegyeire.
Együttműködik az osztály diákbizottságával, segíti a tanulóközösség kialakulását.
Segíti és koordinálja az osztályban tanító pedagógusok munkáját.
Kapcsolatot tart az osztály szülői munkaközösségével.
Figyelemmel kíséri a tanulók tanulmányi előmenetelét, az osztály fegyelmi helyzetét.
Minősíti a tanulók magatartását, szorgalmát, minősítési javaslatát a nevelőtestület elé terjeszti.
Szülői értekezletet tart.
Ellátja az osztályával kapcsolatos ügyviteli teendőket: digitális napló vezetése, ellenőrzése, félévi és év
végi statisztikai adatok szolgáltatása, bizonyítványok megírása, továbbtanulással kapcsolatos
adminisztráció elvégzése, hiányzások igazolása.
Segíti és nyomon követi osztálya kötelező orvosi vizsgálatát.
Kiemelt figyelmet fordít az osztályban végzendő ifjúságvédelmi feladatokra, kapcsolatot tart az iskola
ifjúságvédelmi felelősével.
Tanulóit rendszeresen tájékoztatja az iskola előtt álló feladatokról, azok megoldására mozgósít,
közreműködik a tanórán kívüli tevékenységek szervezésében.
Javaslatot tesz a tanulók jutalmazására, büntetésére, segélyezésére.
Részt vesz az osztályfőnöki munkaközösség munkájában, segíti a közös feladatok megoldását.
Rendkívüli esetekben órát látogat az osztályban.
Nevelés, értékközvetítés:
A pedagógusi munka legfőbb funkciója az értékközvetítés. Az osztályfőnöknek, valamint tanítónak,
tanárnak egyben értékátadó, értékhordozó, és értékközvetítő feladatai vannak.
Hivatott megismerni, elfogadni, és közvetíteni a társadalom által preferált értékeket, valamint az iskola
pedagógiai programjában megfogalmazott értékeket.
Az értékátadó funkcióban érvényesüljön a tartalom, mint a tanulók személyiségének fejlesztése, illetve
a forma, mint a patrónusi modell szerep. Nem főnöke, hanem társa, nem kiszolgálója, hanem
együttműködő partnere, nem adminisztrátora, hanem nevelője osztályának.
A nevelő munka hatékonyságának elősegítése:
Az osztályfőnök az egy osztályban folyó nevelő munka irányítója.
Lényeges kompetenciája az, hogy törődjön a fiatalok testi és lelki egészségével, gondoskodjon arról,
hogy az osztályban folyó nevelő-oktató folyamat harmonikus legyen.
Feladata, az egységes nevelési eljárások összehangolása.
Pozitív nevelői környezet kialakítása, ahol a tanuló jól érzi magát, kibontakoztathatja képességeit,
vidám, egészséges fiatallá válhat.
A tanítványokkal való „partneri” együttműködés.
A fejlesztés prioritásai:
A tanítványok személyiségének megismerése, fejlesztése.
Alkalmazható tudás átadása.
Differenciált fejlesztés.
Legyen nyitott, mindenben a jót, az értéket keresse, dicsérjen sokat.
Legyen koherens, integráns, és hiteles értékmintát adó.
Következetes, kiszámítható, nincsen életében kettős mérce.

1.5.3. Pedagógiai folyamataink
1.5.3.1. A tanítás-tanulás területei
A nevelőtestület az iskolavezetés és a munkaközösség-vezetők irányításával közösen határozza meg az
iskolánkban folyó tanulás tartalmi, formai és szervezeti egységeit. A tendenciákat, amit ha szükségesnek
tartunk, a lehetséges keretek között módosítunk.
Iskolánk pedagógiai munkájában a legfontosabb a tanítás-tanulás tevékenysége, melynek
középpontjában a motiváló tényezők állnak.
Intézményünk alapvető célja, hogy a tanítás-tanulás folyamata:

teremtsen szilárd alapokat, tegye nyitottá, fogékonnyá az értékek befogadására a tanulókat, és
kreatívvá a szerzett képességek alkalmazásában;
minden irányú tevékenységét a szemléletesség, a cselekedtetés, az önálló munkáltatás, a
differenciáltság és a kulcskompetenciák fejlesztése hassa át,
alapozza meg az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges kompetenciákat.
Az élethosszig tartó tanulás elve szerint a formális tanulás mellett napjainkban egyre inkább
felértékelődik a nem formális és az informális tanulás szerepe.

1.5.3.2. Fejlesztési területek – nevelési célok
A fejlesztési területek és a nevelési célok áthatják a pedagógiai folyamat egészét, s így közös értékeket
jelenítenek meg. A célok elérése érdekében a pedagógiai folyamatban egyaránt jelen kell lennie az
ismeretszerzés, a gyakoroltatás-cselekedtetés mellett a példák érzelmi hatásának is.
E területek – összhangban a kulcskompetenciák alapját adó képességekkel, készségekkel, az oktatás és
nevelés során megszerzett ismeretekkel, és a tudásszerzést segítő attitűdökkel – egyesítik a
hagyományos értékeket és a XXI. század elején megjelent új társadalmi igényeket.
1.5.3.2.1. Az 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 legyen életszerű: készítsen fel az elkerülhetetlen
értékkonfliktusokra, segítsen választ találni a tanulók erkölcsi és életvezetési problémáira. Az erkölcsi
nevelés lehetőséget nyújt az emberi lét és az embert körülvevő világ lényegi kérdéseinek különböző
megközelítési módokat felölelő megértésére, megvitatására. Hangsúlyt kell helyezni a közelmúlt
viharos történelmi eseményeinek etikai alapú megítélésére, a XX. századi totális diktatúrák lélektelen,
emberellenes voltának sokoldalú bemutatására, különös tekintettel a társadalomtudományi és művészeti
tantárgyak oktatása terén. 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. A tanulást elősegítő beállítódások
kialakítása – az önfegyelemtől a képzelőtehetségen át intellektuális érdeklődésük felkeltéséig – hatással
lesz egész felnőtt életükre, és elősegíti helytállásukat a munka világában is.
1.5.3.2.2. 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 munkásságát,
ugyanakkor legyenek képesek azon alkotók helyes etikai alapú megítélésére is, akik elfogadhatatlan
politikai és morális szerepvállalásuk révén – akár passzívan, akár tevőleges cselekvések során – az
embertelen eszmék és gyakorlat szolgálatába álltak, idegen elnyomó hatalmak érdekeit szolgálták ki.
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, és az a felismerés, hogy szükség
esetén Magyarország védelme minden állampolgár kötelessége. Európa a magyarság tágabb hazája,
ezért magyarságtudatukat megőrizve ismerjék meg történelmét, sokszínű kultúráját. Tájékozódjanak az
egyetemes emberi civilizáció kiemelkedő eredményeiről, nehézségeiről és az ezeket kezelő nemzetközi
együttműködési formákról. A nemzeti öntudat egészséges voltától idegen mindenféle nacionalizmus –
így a nemzetiségek, a vallási-nyelvi etnikumok történelem- és jelenformáló szerepének és államalkotó
létük elismerésének az iskolai nevelés-oktatatás egészében evidenciának kell lennie.
1.5.3.2.3. 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, a méltányosság jellemzi. A felelős,
hazájáért cselekedni akaró és tudó állampolgárrá nevelésnek szerves része a demokratikus jogállam és
a nemzeti függetlenség (szuverenitás) ellen fellépő törekvések felismerése, és annak megértetése, hogy
a diktatúrák elleni küzdelem minden korban elsődleges állampolgári kötelezettség, hiszen a jogtiprásból
sohasem születhet jog. Ennek alapján kell a XX. századi totális diktatúrák jellemzőit is feldolgozni,
feltárva e rendszerek emberiesség ellen elkövetett soha el nem évülő bűntetteit is. Az iskola megteremti

annak lehetőségét, hogy a tanulók megismerjék a főbb állampolgári jogokat és kötelezettségeket, és
ennek keretében biztosítja a honvédelmi nevelést. A részvétel a közügyekben megkívánja a kreatív,
önálló kritikai gondolkodás, az elemzőképesség és a vitakultúra fejlesztését. A felelősség, az önálló
cselekvés, a megbízhatóság, a kölcsönös elfogadás elsajátítását hatékonyan támogatják a tanulók
tevékeny részvételére építő tanítás- és tanulásszervezési eljárások. Az iskola minden évfolyamán fontos
feladat – az életkori sajátosságok és egyéb specifikációk mentén – Magyarország Alaptörvényének,
különösen a Nemzeti Hitvallásban és az Alapvetésben foglaltaknak a megismertetése.
1.5.3.2.4. Az önismeret és a társas kultúra fejlesztése
Az önismeret – mint a személyes tapasztalatok és a megszerzett ismeretek tudatosításán alapuló, fejlődő
és fejleszthető képesség – 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 az oktatási és nevelési folyamatban résztvevő tanulók,
az elsajátított készségekre és tudásra támaszkodva énképükben is gazdagodjanak, a tanítás-tanulás egész
folyamatában támogatást igényelnek ahhoz, hogy tudatosuljon, a saját/egyéni 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.
1.5.3.2.5. A családi életre nevelés
A család kiemelkedő jelentőségű a gyerekek, fiatalok erkölcsi érzékének, szeretetkapcsolatainak,
önismeretének, testi és lelki egészségének alakításában. A szűkebb és tágabb környezet változásai, az
értékrendben jelentkező átrendeződések, a családok egy részének működésében bekövetkező zavarok
szükségessé teszik a családi életre nevelés beemelését az iskolai életbe. Kitüntetett feladata az
intézménynek így a harmonikus családi minták közvetítése, a családi közösségek megbecsülése. A
felkészítés a családi életre segítséget nyújt a gyermekeknek és fiataloknak a felelős párkapcsolatok
kialakításában, ismereteket közvetít a családi életükben felmerülő konfliktusok kezeléséről. Az
iskolában foglalkoznia kell a szexuális kultúra kérdéseivel is.
1.5.3.2.6. A testi és lelki egészségre nevelés
Az egészséges életmódra nevelés hozzásegít az egészséges testi és lelki állapot örömteli megéléséhez.
Láttatni kell a diákokkal, hogy a fizikai erőnlét, a fittség – a test egészsége és jóléte – elválaszthatatlan
a lelki egyensúlytól, a lélek egészségétől. A rendszeres testnevelés és sporttevékenység révén könnyebb
elviselni a stresszt, a fizikai, lelki és szellemi terheléseket. A testi és a lelki egészség harmonikusan
együttható fejlesztése és megőrzése a tanulók élethosszig tartó, egészségtudatos, fizikailag aktív
életvezetésre történő szocializálásának célját szolgálja, melyhez szorosan kapcsolódik a
tehetséggondozás és a motoros műveltség eszközeivel való személyiségfejlesztés is. Az
egészségfejlesztés és -megőrzés ösztönző erővel kell, hogy bírjon az egészségközpontú
tevékenységrendszerek tudatos kialakítására és fenntartására. A tanulókat ösztönözni kell arra, hogy
legyen igényük a helyes táplálkozásra, a mozgásra, a stressz- és feszültségoldás különféle ismereteinek
elsajátítására, módszereinek alkalmazására. Legyenek képesek lelki egyensúlyuk megóvására, társas
viselkedésük szabályozására, a konfliktusok kezelésére. Feladat, hogy a családdal együttműködve
felkészítsük a tanulókat az önállóságra, a betegség-megelőzésre, továbbá a szabályok betartására a
közlekedésben, a testi higiénében, a veszélyes körülmények és anyagok felismerésében, a váratlan
helyzetek kezelésében. Motiválni és segíteni kell a tanulókat a káros függőségekhez vezető szokások
kialakulásának megelőzésében. Nélkülözhetetlen szerepet tölt be a mozgástanulás a tanulók saját
testképének megismerésében és a testtudat kialakításában. Mindennek sikere nagyban függ a komplex
intézményi mozgásprogram elméleti és gyakorlati minőségétől.
1.5.3.2.7. Felelősségvállalás másokért, önkéntesség (Iskolai közösségi szolgálat)
A NAT ösztönzi a személyiség fejlesztését, kibontakozását segítő nevelést-oktatást: célul tűzi ki a
hátrányos helyzetű vagy fogyatékkal élő emberek iránti szociális érzékenység, segítő magatartás
kialakítását a tanulókban úgy, hogy saját élményű tanuláson keresztül ismerik meg ezeknek a
csoportoknak a sajátos igényeit, élethelyzetét. A segítő magatartás számos olyan képességet igényel és
fejleszt is egyúttal (együttérzés, együttműködés, problémamegoldás, önkéntes feladatvállalás és megvalósítás), amelyek gyakorlása elengedhetetlen a tudatos, felelős állampolgári léthez.

Intézményünk a közösségi szolgálati tevékenységet a 9–11. évfolyamos tanulók számára, lehetőség
szerint három tanévre arányosan elosztva, szervezi meg vagy biztosít időkeretet, amelytől azonban
indokolt esetben a szülő kérésére el lehet térni.
A közösségi szolgálat a) az egészségügyi, b) a szociális és jótékonysági, c) az oktatási, d) a kulturális és
közösségi, e) a környezet- és természetvédelemi, f) az óvodás korú, sajátos nevelési igényű
gyermekekkel, tanulókkal, az idős emberekkel közös sport- és szabadidős területen folytatható
tevékenység.
Az intézményvezető jelöli ki az iskolai koordinátort, aki munkaköri feladatként látja el a tevékenységet,
és felelős a tanulók felkészítéséért, a mentorálásért, a pedagógiai feldolgozásért, a fogadó helyekkel való
kapcsolattartásért, az adminisztrálásért, dokumentálásért, a tanulók bevonásáért, a tanulók
tevékenységének szervezéséért, elismeréséért.
Nyilvántartás
A közösségi szolgálat teljesítésének nyilvántartását az ezzel a feladattal megbízott pedagógus a tanuló
előmenetelét rögzítő dokumentumokban az iratkezelési szabályok megtartásával végzi, és
folyamatosan vezeti a közösségi szolgálattal összefüggő egyéni vagy csoportos tevékenységet. Ezen
dokumentumok alapján az érettségi bizonyítvány kiadásának feltételeként meghatározott ötven óra
közösségi szolgálat elvégzését igazolja legkésőbb a tanuló érettségi vizsgájának kezdő napjáig.
A közösségi szolgálat során a tanuló naplót köteles vezetni, amelyben rögzíti, hogy mikor, hol, milyen
időkeretben és milyen tevékenységet folytatott. A tanulónak közösségi szolgálati jelentkezési lapot
kell kitöltenie, amely tartalmazza a közösségi szolgálatra való jelentkezés tényét, a megvalósítás
tervezett helyét és idejét, valamint a szülő egyetértő nyilatkozatát.
A közösségi munka végzésének időkerete
A közösségi szolgálat teljesítése körében egy órán hatvan perc közösségi szolgálati idő értendő azzal,
hogy a helyszínre utazás és a helyszínről hazautazás ideje nem számítható be a teljesítésbe.
A Közérdekű önkéntes tevékenységről szóló törvény (2005. évi LXXXVIII. törvény, 5.§.) alapján: A
tizennyolcadik életévét be nem töltött személy, illetve a korlátozottan cselekvőképes nagykorú személy
olyan közérdekű önkéntes tevékenységet folytathat, amely megfelel életkorának, testi, értelmi és
erkölcsi fejlettségének, illetve képességeinek, valamint amely nem veszélyezteti egészségét, fejlődését
és tankötelezettségének teljesítését.
A tizenhatodik életévét be nem töltött önkéntes és a korlátozottan cselekvőképes nagykorú önkéntes
közérdekű önkéntes tevékenységet külföldön nem végezhet.
A tizennyolcadik életévét be nem töltött önkéntes közérdekű önkéntes tevékenységet 20 óra és 6 óra
között nem végezhet.
A tizenhatodik életévét be nem töltött önkéntes által a közérdekű önkéntes tevékenységre fordítható idő
nem haladhatja meg: a) tanítási szünet ideje alatt a napi három órát és a heti tizenkét órát, b) tanítási
időben napi két órát, heti hat órát.
A tizenhatodik életévét betöltött, de tizennyolcadik életévét be nem töltött önkéntes által a közérdekű
önkéntes tevékenységre fordítható idő nem haladhatja meg a napi négy és fél órát és a heti tizennyolc
órát.
A tizennyolcadik életévét be nem töltött önkéntes részére a közérdekű önkéntes tevékenység
befejezése és másnapi megkezdése között legalább tizennégy óra pihenőidőt kell biztosítani.
1.5.3.2.8. Fenntarthatóság, környezettudatosság (Témahét)
A felnövekvő nemzedéknek ismernie és becsülnie kell az életformák gazdag változatosságát a
természetben és a kultúrában. Meg kell tanulnia, hogy az erőforrásokat tudatosan, takarékosan és
felelősségteljesen, megújulási képességükre tekintettel használja. A természettudományi oktatás és
nevelés terén a tanulók empirikus tapasztalataira épülő és életkori sajátosságaikhoz, igényeikhez
adekvát módon kapcsolódó ismeretátadás a természettudományos és műszaki életpályákra való
szocializáció sikerességének záloga. Stratégiai cél, hogy a természet és a környezet ismeretén és
szeretetén alapuló környezetkímélő, értékvédő, a fenntarthatóság mellett elkötelezett magatartás váljék
meghatározóvá a tanulók számára. Olyan magatartás határozza meg a tanulók viszonyát az ember
életteréül szolgáló környezethez, annak fenntartható megóvásához és fejlesztéséhez, melynek
tudásbázisa nem kizárólagosan a rendszerszerűség, az alapelvek és kulcsfogalmak merev struktúrájára
épül, hanem elsősorban a különféle összefüggésekre alapozott és begyakorolt természettudományos és
műszaki műveltség mindennapi életben és a munka világában való hatékony alkalmazhatóságához. Az
intézménynek fel kell készítenie őket a környezettel kapcsolatos állampolgári kötelességek és jogok
gyakorlására. Törekedni kell arra, hogy a tanulók megismerjék azokat a gazdasági és társadalmi
folyamatokat, amelyek változásokat, válságokat idézhetnek elő, továbbá kapcsolódjanak be közvetlen

és tágabb környezetük értékeinek, sokszínűségének megőrzésébe, gyarapításába. A
természettudományos oktatás-nevelés, a műszaki életpályára való szocializáció és a környezeti nevelés
terén a jelenben folyó kutatások folyamatai alapvető jellegű ismeretének és a nem hagyományos
oktatásszervezési módszerek területének egyre nagyobb szerepet kell biztosítani.
1.5.3.2.9. Pályaorientáció
Az iskolának – a tanulók életkorához igazodva és a lehetőségekhez képest – átfogó képet kell nyújtania
a munka világáról. Ennek érdekében olyan feltételeket, tevékenységeket kell biztosítania, amelyek révén
a diákok kipróbálhatják képességeiket, elmélyülhetnek az érdeklődésüknek megfelelő területeken,
megtalálhatják hivatásukat, kiválaszthatják 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.
1.5.3.2.10. Gazdasági és pénzügyi nevelés
A felnövekvő nemzedéknek hasznosítható ismeretekkel kell rendelkeznie a világgazdaság, a
nemzetgazdaság, a vállalkozások és a háztartások életét meghatározó gazdasági-pénzügyi
intézményekről és folyamatokról. Cél, hogy a tanulók ismerjék fel saját felelősségüket az értékteremtő
munka, a javakkal való észszerű 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. Ennek érdekében a köznevelési intézmény biztosítja a pénzügyi rendszer
alapismereteire vonatkozó pénzügyi szabályok, a banki tranzakciókkal kapcsolatos minimális ismeretek
és a fogyasztóvédelmi jogok tanítását. A fenntarthatóság gazdasági-üzleti világban értelmezhető
vonatkozásai olyan fejlődési folyamatot feltételeznek, mely az önfenntartó mechanizmusok, a megújuló
erőforrások révén nem csak a természettudományi műveltségterülethez, hanem a testi-lelki egészség
céljaihoz is kapcsolódnak az iskolai nevelés-oktatás területén.
1.5.3.2.11. Médiatudatosságra nevelés
Cél, hogy a tanulók a mediatizált, globális nyilvánosság felelős résztvevőivé váljanak: értsék az új és a
hagyományos médiumok nyelvét. A médiatudatosságra nevelés az értelmező, kritikai beállítódás
kialakítása és tevékenység-központúsága révén felkészít a demokrácia részvételi kultúrájára és a
médiumoktól 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, a valóságos és a virtuális, a nyilvános és a bizalmas érintkezés
megkülönböztetésének módjával, valamint e különbségek és az említett médiajellemzők jogi és etikai
jelentőségével.
1.5.3.2.12. A tanulás tanítása
A tanulás tanítása az iskola alapvető feladata. Minden pedagógus teendője, hogy felkeltse az
érdeklődést az iránt, amit tanít, és útbaigazítást adjon a tananyag elsajátításával, szerkezetével,
hozzáférésével kapcsolatban. Meg kell tanítania, hogyan alkalmazható a megfigyelés és a tervezett
kísérlet módszere; hogyan használhatók a könyvtári és más információforrások; hogyan
mozgósíthatók az előzetes ismeretek és tapasztalatok; melyek az egyénre szabott tanulási módszerek;
miként működhetnek együtt a tanulók csoportban; hogyan rögzíthetők és hívhatók elő pontosan, szó
szerint például szövegek, meghatározások, képletek. Olyan tudást kell kialakítani, amelyet a tanulók új
helyzetekben is képesek alkalmazni, a változatok sokoldalú áttekintésével és értékelésével. A tanulás
tanításának elengedhetetlen része a tanulás eredményességének, a tanuló testi és szellemi
teljesítményeinek lehetőség szerinti növelése és a tudás minőségének értékelése.
1.6. A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenység
Megismerni non formális módszereket, stratégiákat, melyek olyan inklúzív játékok, tevékenységek
alkalmazását biztosítják, melyek által segítjük a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek részvételét az
iskolai és társadalmi életben.
Az iskolába érkező gyerekek között nincs két egyforma. Eltérő adottságokkal, képességekkel,
érdeklődéssel, teherbíró képességgel érkeznek az iskolába, így fejlődési ütemük is más és más. Ezért
aztán nem is lehet azonos módszerrel közelíteni feléjük.
Iskolánkban teljes integráció valósul meg, azaz az SNI-s tanulók a nevelési-oktatási idő teljes
időtartamát együtt töltik a gyerekekkel.

Előnyök az SNI gyermek számára:
átveheti az ép társak magatartásmintáit, követendő szokásait,
önbizalmát erősíti az a tény, hogy a normál közösség teljes értékű tagja,
jobban fejlődik az önállósága, nagyobb mértékben várják el tőle, hogy megtegye azokat a dolgokat,
amire képes,
nagyobb eredmények elérésére törekszik, felgyorsul a fejlődési tempója,
énképe reálisabb lesz,
számos alkalma lesz annak megtapasztalására, hogy sok vonatkozásban ugyanarra, sőt egyes
dolgokban akár jobb teljesítményre képes, mint a többiek,
nem kell kiszakítani abból a szociális környezetből, gyermekközösségből, amelyben addig élt.
Szülei számára:
lakóhelyén marad gyermekük,
nem kell érezni azt, hogy gyermekük abban is különbözik a többiektől, hogy más nevelési-oktatási
intézménybe kell járnia,
továbbra is aktív résztvevői maradnak gyermekük fejlődésének,
kevésbé érzik magukat elszigeteltnek, szorosabb a kapcsolat a pedagógusokkal.
Ép társak számára:
fiatal koruktól megtanulják, hogy fogadják el az egyéni különbségeket,
személyiségfejlődésükben pozitív változás következik be,
pozitívabban viszonyulnak a sérültekhez,
érzékenyebbé válnak más emberek nehézségei iránt,
gyakorolják a segítségadást, megalapozódik a mások iránti felelősségérzet, empátia, figyelmesség,
gondoskodás,
megtanulják, hogy ők is képesek jó dolgokat tenni, vannak jobb képességeik.
Pedagógus számára:
lehetőség nyílik az egyéni képességek differenciáltabb megítélésére,
a módszertani fejlődés lehetősége, új pedagógiai megoldások keresésére ösztönöz, a leghatásosabb
módszerek megismerésére, és ezek hasznosítására minden gyermek esetében,
a toleranciája, empátiája megnő, pedagógiai látóköre tágul,
team-munka során egyéni felelőssége csökken.
Az együttműködésen alapuló problémamegoldás eredményes eszköze a sajátos nevelési igényű
tanulók fejlesztésének.
A modellben dolgozó gyógypedagógus befolyásolja az intézményi stratégia alakulását.

1.6.1. A tehetség, képesség kibontakoztatását segítő tevékenységek
A tanulók képességeinek célzott fejlesztése éppen azokat az okokat hivatott megszüntetni, amelyek a
gyengébb teljesítményt létrehozták. Emiatt a képességfejlesztő eljárások alkalmazása kulcsfontosságú
elem a program sikeressége szempontjából.
A fejlesztő munka megalapozása, diagnosztizáló eljárások:
mozgásfejlettséget vizsgáló eljárás,
dominancia vizsgálat,logopédiai vizsgálatok,
Marositsné-féle diszlexia-veszélyeztetettség felmérésére szolgáló gyorsteszt,
DPT-teszt (téri percepció fejlettsége),
Edtfeld-teszt (téri pozíció észlelése),
emberalak-ábrázolás,
családrajz,
Meixner-féle olvasás-, szókincs-, írásvizsgálat.
A képességfejlesztő munka megvalósulásának színterei
Tanórán, osztálykeretben: a képességfejlesztő feladatok beépítése az órába, a fejlesztendő feladatok és
a megtanítandó ismeretanyag integrálása, egybeszerkesztése, differenciált foglalkoztatás
csoportmunkával, egyéni feladatadással.
Kiscsoportos vagy egyéni foglalkoztatáson: logopédia, mozgásfejlesztés, beszédfejlesztés, figyelem,
percepció, emlékezet, gondolkodás fejlesztése, diszlexia prevenció, diszkalkulia terápia, diszlexia
redukáció.
Délutáni foglalkozás keretében a fejlesztő játékok beépítése a tevékenységbe.

A fejlesztési terv elkészítése
Mit tud? – Ez jelenti a kiindulópontot, az alapot a fejlesztéshez.
Mit nem tud? – A lépcsőfokok az előrelépéshez.
A tehetséggondozás folyamata:
Tehetség felismerése, figyelembe vétele
lehetőségek felajánlása
szabad választás biztosítása
segítség felajánlása a választáshoz
a szabad változtatás lehetősége
a képességek egyenrangúsága
a tehetség kibontakozásához szükséges környezeti, eszközhasználati és anyagi feltételek megteremtése
Módszerek:
A tanulók egyéni képességeinek kibontakoztatása
A tanuló egyéni sajátosságát figyelembe vevő fejlesztés és/vagy a tanulók egyéni sajátosságához
igazított tanulási környezet kialakítása
A tanuló egyéni sajátosságát figyelembe vevő fejlesztés és/vagy a tanulók egyéni sajátosságához
igazított tanulási módszerek kialakítása
Technikák az idő-, munka- és tanulástervezés fejlesztésére: strukturálás, rendszerezés,
problémamegoldás, időkezelés fejlesztését célzó technikák és eszközök. A tanulótípusok, tanulási
stratégiák, tanulási stílusok feltárása
A tanulótípusok, tanulási stratégiák, tanulási stílusok feltárását célzó eljárások alkalmazása
Hosszú távú célunk: egyéni fejlesztési napló vezetése minden diákról.
Alkalmazott eszközök és módszerek:
Egyéni, páros, kiscsoportos, kooperatív, differenciált, projekttanulási forma Interaktív – reflexív
tanítási technikák.
Területei tanítási órák alatt:
- differenciált feladatok adása
- az önálló tanulás módszereinek elsajátíttatása, fejlesztése, melynek során a gyermek megtanul
önállóan tanulni, gondolkodni, véleményt alkotni, kreativitását kibontakoztatni segédeszközök
használatának megtanítása / gyűjtőmunka, kutatómunka, könyvtárhasználat/ kiscsoportos
tanulásnál csoport szervezésével, csoport irányítása
- tantervi tartalmat elmélyítő, széles látókört biztosító órai tananyag fejlesztő programok
felhasználása digitális pedagógia
- mozgáskultúra
- zenei képességek fejlesztése
Tanórán kívül célunk minél szélesebb körű szabadidős tevékenységek megszervezése:
szakkörök, klubok, kézműves foglalkozások, táncház, iskolai és helyi rendezvények hagyományok
ápolása, művészeti szakkör, népi tánc, kézműves szakkör, drámajátékok mozgáskultúra,
Iskolánk a tehetséggondozás keretében az alábbi versenyekre készíti fel és indítja tanítványait:
Arany János Országos irodalmi verseny – 9-10. évfolyam
Bozsik Intézményi torna
Diákolimpia
Dobd a kosárba!
DUE sajtópályázat
Fejér Megyei Diáknapok
Festival d’Italiano
Implom József helyesírási verseny
Kazinczy szépkiejtési verseny
Kenguru matematika verseny
Komplex természettudományi verseny- Tárnok
Középiskolások megyei matematika versenye
Lángész kerestetik!
Mesemondó verseny- Gárdonyi Géza Művelődési Ház
Mindennapok kémiája
Móra napok - Hétvezér
Német nyelvi verseny- Ráckeresztúr
Névadónk Hava versenyei
OKTV

Online nyelvi versenyek
Országos angol/német nyelvi verseny 7-8. osztályos tanulóknak
Országos Diákszínjátszó Találkozó
pákozdi staféta
Simonyi helyesírási verseny
SNI-BTM szépíró verseny
Szent Gellért iskola versenyei-Pázmánd
TRIÁDA matematika verseny- Agárd
Újkori Helikon, ünnepélyek, középiskolások művészeti fellépése
Vajda Napok – Vál
Varga Tamás matematika verseny
Vörösmarty kupa-Székesfehérvár
Vörösmarty versmondó verseny- Székesfehérvár
Weöres Sándor Gyermek Színjátszó Találkozó
Kezdeményezőképesség és vállalkozási kompetencia területén:
Egyéni tervkészítés, megméretés, kockázat felvállalása (versenyek),
Digitális kompetencia területén:
Önálló információkeresés interneten (előadások készítése, újságszerkesztés)
Szociális és állampolgári kompetenciák területén:
Közjó iránti elkötelezettség, csoportmunkában konfliktusmegoldási készség Önálló tanulás
Saját tanulás megtervezésének, megszervezésének képessége,
- A személyre szabott fejlesztési terv elkészítése és megvalósítása három periódusból áll:
A jelen állapot leírása a vizsgálóeljárások alapján.
A tanuló jelen állapotának vizsgálata egyrészt a teljesítményelemzés szempontjaira, másrészt a
tanulási nehézségekkel gyakran együtt járó jellegzetes viselkedési megnyilvánulásokra irányul. A
tipikus hibákból a fejlesztőpedagógus bizonyos funkciók zavarára következtet, behatárolja azokat a
területeket, amelyek a teljesítménydeficitért felelősek.
Fejlesztő feladatok tervezése és megvalósítása
A fejlesztést a tanulók iskolából történő szelektálása nélkül kell megvalósítani, az intézményen belül
elérhető szervezeti keretek kihasználásával.
A fejlesztő munka eltér a hagyományos pedagógiai tevékenységtől. Nem tananyagot dolgoztat fel,
nem korrepetálja a tanulót, hanem olyan alapkészséget fejleszt, amely javítja az iskolai teljesítményt.
A feladatok megválasztása a fejlesztendő alapfunkció függvényében, a feladatok nehézségi foka,
ütemezése pedig a kiinduló állapotnak megfelelően történik.
Visszacsatolás egy-egy fejlesztési ciklus végén.
A tanuló fejlődésének nyomon követése kiterjed a teljesítmény és a beilleszkedés jellemzőire.
A KÉPESSÉGFEJLESZTÉS IRÁNYAI, FŐ TERÜLETEI
a.) Mozgásfejlesztés
Nagymozgások:
alapmozgások,
mozgásutánzás,
egyensúly,
szem-kéz, szem-láb koordinációja,
ritmikus mozgássorok
reagáló képesség, mozgásváltás jelre.
Finommozgások:
manuális tevékenységek (építés, illesztés, kirakás, formázás), formautánzás, reprodukció
ábrázolási technikák egyre szűkülő határokkal
lendületes kézmozgást elősegítő gyakorlatok.
b.) Beszéd és kommunikáció fejlesztése
A beszédfejlesztő munka feladata a beszédhibák, beszédzavarok javításán túl a kommunikáció
fejlesztése, mely a teljes személyiségfejlődésre is kihat. A tanulási nehézségek hátterében gyakran
általános nyelvi hiányosságok állnak.
Nonverbális kommunikáció, beszédmotorika, beszédritmus, beszédértés, beszédindíték, beszéd formai
és tartalmi oldala.

c.) Olvasás fejlesztése
Előgyakorlatok: vizuális, akusztikai megkülönböztetési gyakorlatok.
Olvasógyakorlatok: betűkapcsolások, értelmetlen szótagkapcsolások.
Értő olvasás segítésére: értelmes szavak (szükséges sorrend betartással), mondatok, összefüggő
mondatok,történetek, mesék.
Olvasási tempó javítása, hibátlan olvasásra törekvés.
d.) Nyelvi ismeretek fejlesztése
A nyelvi tudás rendszerében az ismeretek egyik csoportja az anyanyelv szerkezetével, másik csoportja
a nyelvtani szabályokkal kapcsolatos.
Hangtani gyakorlatok:
magánhangzók időtartama, magánhangzók találkozása, mássalhangzók időtartama, mássalhangzók
találkozása, a j hang jelölése kétféleképpen. Szótagolás
Igeidők
A mondat:
mondatkezdés,
írásjelek,
egyszerű mondat,
több összefüggő mondat,
bővített mondat tárggyal, birtokos jelzővel, határozók használata,
összetett mondat,
alá-és mellérendelés.
e.) Az írás fejlesztése
Folyamatosan fejlesztendő az írás iránya, külalakja és tartalma. Ez magában foglalja a kéztartás,
ceruzafogás, ritmus, lendület, tempó, egyenletes mozgás-kivitelezés, sorkövetés, betűnagyság,
dőlésszög, szabályos betűforma kialakítását.
Az írás eszközszintű használatáig minden gyermeknek akkor kell eljutnia, amikor arra egyéni adottságai
képessé teszik.
f.) Téri tájékozódás, téri orientáció
Testséma: testrészek ismerete, tájékozódás saját testen.
Lateralitás, oldaliság:
saját testen adott, állandó és változó helyzetben,
Térben:
viszonyfogalmak használata állandó helyzetben,
viszonyfogalmak használata változó helyzetben.
Síkban:
függőleges, vízszintes síkban (földön, szőnyegen),
behatárolt síkon (asztalon, lapon),
kis méretben (könyvben, füzetben, hármas vonalközben).
g.) Figyelem fejlesztése
Vizuális, auditív, koncentrációs készség, figyelem tartósságának erősítése, terjedelmének bővítése,
lényeges információ kiemelése, figyelemmegosztás képessége.
h.) Észlelés fejlesztése
Vizuális:
színfelismerés,
Gestalt-látás, alak-háttér differenciálása,
alakkonstancia,
rész-egész felismerése,
formareprodukció,
formák megkülönböztetése, azonosítása.
Auditív:
akusztikus ingerek differenciálása,
inger irányok felismerése,
magas-mély, illetve hosszú-rövid hang megkülönböztetése,
zöngés-zöngétlen mássalhangzók differenciálása,
hallási sorrend megjelenítése,

szó, szótag és fonéma kihallása az adott közegből.
Taktilis:
tárgyak felismerése tapintással, tenyérre, testre rajzolt formák felismerése.
Kinesztetikus:
izomérzékelés mozgásos helyzetekben, adott forma testtel való megjelenítése.
Emlékezet: Vizuális, auditív, szeriális emlékezet valamennyi észlelési élményhez kapcsolva.
Gondolkodás:
főfogalmak alá sorolás, csoportosítás, osztályozás, rendezés, összefüggések felismerése, szabályok
felismerése, magyarázat, következtetés megfogalmazása, analógiák alkalmazása, problémamegoldó
gondolkodás.
Területei, színterei:
szoros kapcsolat az óvodával, nevelési tanácsadóval, és gyermekjóléti szolgálattal; lehetőség szerint
kis létszámú első osztályok indítása;
szakértői vélemény alapján a tanuló mentesítése egyes tantárgyakból, tantárgyrészekből az értékelés és
minősítés alól;
az egyéni munkarend szerint haladó tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenység;
az egyéni képességekhez igazodó tanórai tanulás megszervezése; a napközi otthon;
tanulószoba; egyéni foglalkozások
a nevelők és a tanulók személyes kapcsolatai; segítségnyújtás a szülőknek nevelési gondjaik
megoldásához; a beilleszkedést segítő szabadidős programok szervezése.

1.6.2. A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkózását segítő program
Az iskola minden évfolyamán több alkalommal osztályfőnöki órán és a tanítási órákon is foglalkozunk
a tanulási módszerekkel, hogy minél hatékonyabban alkalmazzák azokat tanulóink.
A tanulási kudarc legfontosabb oka a „tanulni tudás” hiánya vagy hiányos volta. A nem megfelelő
vagy nem célszerű formában tanuló diákokkal és szüleikkel a gimnáziumi időszak elején elbeszélget
az osztályfőnök vagy az érintett pedagógusok. Minden körülmények között felhívjuk a szülő figyelmét
a problémára a sikeres együttműködés érdekében.
A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatásának másik formája a korrepetálás. Célja az
alapképességek fejlesztése és a tantervi követelményekhez való felzárkóztatás. Ezeket a
foglalkozásokat az igazgató által megbízott pedagógus tartja, vagy – anyagi fedezet hiányában szükség
esetén – önköltséges formában is végezhető.

1.6.3. A gyermekvédelmi feladatok ellátása
Pedagógiai eszközökkel törekszünk a káros hatások megelőzésére, elhárítására, ellensúlyozására, hogy
a ránk bízott gyermek leküzdje azokat a hátrányokat, amelyek születése, családi, vagyoni helyzete,
sajátos nevelési igénye vagy bármilyen más ok miatt fennállnak
A pedagógiai program morális alapelvei rögzítik: "A gyerek ember, ... akivel nevelői tudatával nem
történhet olyan, ami őt kiszolgáltatottá, védtelenné teszi bárkivel szemben."
Fenti tételből kiindulva minden nevelőnek, de elsősorban az osztályfőnöknek feladata:
A gyereket veszélyeztető vagy számára valamilyen hátrányt jelentő tényező feltárása
anyagi háttér
mentális okok (pszichológiai, pedagógiai)
morális háttér
A szakszerű és azonnali reagálás.
Szoros kapcsolat az iskolai és iskolán kívüli segítőkkel
iskolaorvos
pszichológus
iskolavédőnő
szülői támogatók
családsegítő
gyógypedagógus
önkormányzati (gyámügyi) előadók
iskolarendőr
egyházak képviselői
Folyamatos kapcsolattartás az érintettekkel (család, gyermek, kollégák)
- A családok segítésének módjai:
családlátogatás, fogadó óra (tanácsadás, beszélgetések)

segélyek (tankönyv-, nevelési-, és rendkívüli segély, étkezési hozzájárulás, használt ruhák, játékok,
könyvek, tankönyvek cseréje)
speciális programok (filmvetítés, előadások)
közös szabadidős programok (szülők, gyerekek, tanárok)
méltányosság a családok iránt (tankönyvrendelés, sport- és taneszközök, kirándulások szervezése)
A gyerek segítésének módjai:
figyelem, empátia, tolerancia
támogatás a tanulásban (fejlesztő foglalkozás, korrepetálás, napközi)
pszichológiai segítség
szocializáció
A kollégák közötti kapcsolattartás

osztályfőnök

pszichológus

pártfogó

1.6.4. A szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenység
Céljuk: - segíteni azon tanulók beilleszkedését az iskolai környezetbe,
ismeretelsajátítását
egyéni ütemű fejlődését
akik
szociális körülményeiket tekintve hátrányos helyzetűek
átmenetileg hátrányos helyzetűek
áttelepült, beköltözött (új) tanulók
tartós betegség miatt hátrányos helyzetűek.
A szociális hátrányok enyhítését iskolánkban az alábbi tevékenységi formák szolgálják:
Felzárkóztató programok szervezése
Drog- és bűnmegelőzési előadások
Mentálhigiénés előadások
Pályaorientációs tevékenység
Tehetséggondozó előadások szervezése
Táborozások, kirándulások, országjárások, tanulmányutak bel-és külföldön (Határtalanul! program)
Bemutatók, művészeti délutánok, gálaestek
Felvilágosító munka a szociális juttatások lehetőségeiről szülői értekezleten, fogadóórákon,
családlátogatásokon,
Helyi, regionális, országos támogatások megszerzésének ösztönzése
Ösztöndíjak (Útravaló program)
Pályázatok figyelése, részvétel pályázatokon
1.7. Az intézményi döntési folyamatban való tanulói részvételi jogok, gyakorlásának rendje
A tanulók, tanulóközösségek érdekeik képviseletére diákönkormányzatot hoznak létre. Az
osztályközösségek a tanév első napján két diák-önkormányzati képviselőt választanak, akit a
diákönkormányzat vezetőségébe delegálnak. A diákönkormányzat tevékenysége a tanulókat érintő

valamennyi kérdésre kiterjed. A nevelőtestületi értekezleteken és az iskolavezetés értekezletein a
diákönkormányzatot segítő pedagógus képviseli a diákok érdekeit.
Az iskola tanulóinak tájékoztató és tájékozódó fóruma a diákközgyűlés, melyet évente egy
alkalommal hívnak össze.
A diákönkormányzat véleményét ki kell kérni,
az iskolai SZMSZ jogszabályban meghatározott rendelkezéseinek elfogadása előtt A tanulói szociális
juttatások elosztási elveinek meghatározása előtt
az ifjúságpolitikai célokra biztosított pénzeszközök felhasználásakor a házirend elfogadása előtt
A diákönkormányzat, a tanulóifjúság és a nevelőtestület közös feladata az iskola hagyományainak
ápolása, új hagyományok teremtése.
Az iskolában betölthető diákszerepek
diákönkormányzati tagság
az iskolaközösségért végzett szolgálatok, tevékenységek
A Diákönkormányzat saját SZMSZ-e szerint működik.
Diákpanaszok kezelésének fórumai:
Az osztályfőnökkel történő megbeszélés a panaszok orvoslásának első szintje, személyes érintettség
esetén a tanuló fordulhat bármelyik tanárához.
Fórumok
a diákok közérdekű és egyéni (iskolán kívüli) problémáinak megvitatására szolgál, résztvevői az
érdeklődő gyerekek, meghívott tanárok
Tanári fogadóórák gyerekek számára egy-egy aktuális probléma, konfliktus megbeszélésére előzetes
bejelentkezés alapján.
Az igazgatóval történő megbeszélés.
1.8. Kapcsolattartás a szülőkkel, tanulókkal, az iskola partnereivel
A gyermek nevelésének két fő színterén, az iskolában és a családban összhangot, egységet kell
teremteni a közös cél érdekében. Alapvető értéknek tarjuk a szülőkkel való harmonikus, jó kapcsolat
kialakítását, ápolását.
A pedagógus – szülő kapcsolatnak a kölcsönös bizalmon, őszinteségen, megbecsülésen, megértésen
kell alapulnia. A gyermekek egészséges személyiségfejlődése érdekében folyamatos és őszinte
kapcsolattartásra kell törekedni a szülői ház és az iskola között. Pedagógiai programunkat a szülőkkel,
mint iskolahasználókkal egyetértésben tudjuk megvalósítani.
Ennek érdekében:
Tájékoztatni kell a szülőket az iskola nevelési céljairól, feladatairól, az alkalmazott módszerekről.
Ugyanakkor az iskolának mindezekről ismernie kell a szülők véleményét.
Alkalmat kell biztosítani a szülőknek, hogy az iskolai közélet tevékeny résztvevői, közreműködői és
segítői lehessenek.
-

Az iskolahasználók (szülők) közösségének szervezetei

Az osztályok szülői munkaközösségei
Iskolai szülői szervezet

A szülők tájékoztatásának formái
Szóbeli
Iskolai szülői értekezletek
Osztálybeli szülői értekezletek
Fogadóórák
Nyílt tanítási napok
Családlátogatás
Írásbeli
E-napló
Iskolai hirdetőtáblák
Körlevél, e-mail
Tájékoztató szórólapok
A szülők és pedagógusok együttműködésére szolgáló fórumok
-

Szülői értekezlete feladata:

A szülők és pedagógusok közötti folyamatos együttműködés kialakítása,
A szülők tájékoztatása:
Az iskola céljairól, feladatairól, lehetőségeiről
Az országos és a helyi közoktatás – politika alakulásáról, változásáról, a helyi tanterv
követelményeiről
Az iskola és a szaktanárok értékelő munkájáról
Az iskolai és az osztályközösség céljairól, feladatairól, eredményeiről, problémáiról
Az osztályközösség tanulmányi előmeneteléről, neveltségi szintjéről
Saját gyermeke tanulmányi előmeneteléről, iskolai magatartásáról
A szülők kérdéseinek, véleményeinek, javaslatainak összegyűjtése és továbbítása az iskolavezetés
felé.
-

Fogadóórák feladata:

A szaktanárokkal való egyéni találkozás során véleménycsere a gyermek tanulmányi munkájáról,
iskolai magatartásáról.
A gyermek egyéni fejlesztésének segítése konkrét tanácsokkal (otthoni tanulás, tehetséggondozás,
pályaválasztás, egészséges életmódra nevelés, szabadidő helyes eltöltése, stb.)
-

Családlátogatás(kiemelt probléma esetén) feladata:

Közvetlenebb kapcsolat kialakítása a szülőkkel,
A gyermek családi hátterének, körülményeinek megismerése,
Tanácsadás a gyermek optimális fejlesztése érdekében.
-

Nyílt tanítási nap feladata:

A szülő betekintést nyerjen az iskolai nevelő és oktató munka mindennapjaiba,
A szülő értekezletek, a fogadóórák és a nyílt tanítási napok időpontját az iskolai munkaterv évenként
határozza meg. A szülők kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg,
illetve választott képviselőik útján közölhetik az iskola vezetésével.

1.8.1. A tanulók közösségét érintő kapcsolattartási formák
A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról tájékoztatni kell.
tájékoztatás formái:
Szóbeli
Osztályfőnöki órák (Folyamatos - Végzik az osztályfőnökök.)

Diákönkormányzat vezetőségének ülései (Végzi a diákönkormányzatot segítő pedagógus.)
Diákközgyűlés (Évente egy alkalommal.)
Írásbeli
E-napló
Iskolai hirdetőtáblák,
Szórólapok

1.8.2. A szülők közösségét érintő együttműködési formák
Az iskola működésében a következő szülői szerepek jelennek meg:
A szülő, mint a szolgáltatás alanya
A szülő, mint a nevelési – tanulási folyamat segítője,
A szülő, mint az iskolai közélet szereplője.
A szülő kérheti:
Az idegen nyelv megválasztását,
Az emelt szintű programban való részvétel lehetőségét,
A nem kötelező, tanórán kívüli foglalkozások, egyéb foglalkozások szervezését,
Iskolaorvos, védőnő segítségét,
Általános és középiskolai diákétkeztetést
A szülő, mint a tanulási – nevelési folyamat segítője az alábbi területeken tevékenykedhet:
Az iskola eszközállományának gazdagításában,
Az iskola esztétikai arculatának alakításában.
Az iskolai farsang megszervezésében
A szalagavató, a bankett a ballagás megszervezésében
Kirándulások és egyéb rendezvények lebonyolításában
A karbantartási és felújítási munkákban
A szülő nemcsak segítője, hanem aktív részese is lehet a nevelési – tanulási folyamatnak.
Minden olyan szülői kezdeményezés iránt nyitottak vagyunk, mely az intézményünkben folyó nevelőoktató feladatok sikerességét támogatja, erősíti, színesíti.
Ennek színtere lehet:
Osztályfőnöki óra,
Pályaorientációs nap,
Szülői értekezlet,
Szabadidős tevékenységek,
Kulturális programok, rendezvények.
Segítség a szülőknek az iskolaválasztásban
Igényfelmérő van a leendő első osztályosok szüleinek, (nyílt nap)
Az óvodákban a leendő első osztályos tanulók szüleinek szülői értekezletet tartunk.
A nagycsoportos óvodások iskolalátogatáson és óralátogatáson vesznek részt.
Pályaválasztási értekezlet a továbbtanulási lehetőségek megismertetésére,
Nyílt nap a gimnáziumi tagozat bemutatása céljából.
1.9. A tanulmányok alatti vizsga vizsgaszabályzata
Jelen vizsgaszabályzat az intézmény által szervezett tanulmányok alatti vizsgákra, azaz:
történelem tantárgyból 6. évfolyamon diagnosztikus vizsga,
záróvizsga nyelvi előkészítő évfolyamon

a 9.b osztályban a félévi vizsga helyett csak a projekt vizsga van, illetve abban a tanévben kisérettségi
vizsgát tartunk idegen nyelvből;
a 10.b osztályban választható, azaz szaktanári kompetencia a projekt munka,
Kisérettségi a 10. a osztályos diákoknak idegen nyelv, matematika magyar nyelv és irodalom és
történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek tantárgyakból.
Kisérettségi a 10. b osztályos diákoknak matematika magyar nyelv és irodalom és történelem,
társadalmi és állampolgári ismeretek tantárgyakból.
Kisérettségi a 11. a informatika irányultságú osztályos diákoknak informatika tantárgyból.
Osztályozóvizsgákra,
Különbözeti vizsgákra,
Javítóvizsgákra vonatkozik.
Hatálya kiterjed az intézmény valamennyi tanulójára:
aki osztályozóvizsgára jelentkezik,
akit a nevelőtestület határozatával osztályozóvizsgára utasít
akit a nevelőtestület határozatával javítóvizsgára utasít
a diagnosztikus és kisérettségi vizsgák az adott évfolyam valamennyi diákjára.
Kiterjed továbbá más intézmények olyan tanulóira
akik átvételüket kérik az intézménybe és ennek feltételeként az intézmény igazgatója különbözeti
vizsga letételét írja elő.
Kiterjed továbbá az intézmény nevelőtestületének tagjaira és a vizsgabizottság megbízott tagjaira.
Osztályozó vizsgát kell tennie a tanulónak a félévi és a tanév végi osztályzat megállapításához, ha a
tanórai foglalkozásokon való részvétel alól fel volt mentve, engedély alapján egy vagy több tantárgy
tanulmányi követelményének egy tanévben vagy az előírtnál rövidebb idő alatt tehet eleget,
- ha a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen a kétszázötven
tanítási órát meghaladja, és a nevelőtestület döntése alapján osztályozó vizsgát tehet,
- ha a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen egy adott
tantárgyból a tanítási órák harminc százalékát meghaladja, és a nevelőtestület döntése alapján
osztályozó vizsgát tehet.
Pótló vizsgát tehet a tanuló, ha valamely vizsgáról neki fel nem róható okból elkésik, távol marad,
vagy a megkezdett vizsgáról engedéllyel eltávozik, mielőtt a válaszadást befejezné.
Javítóvizsgát tehet a tanuló, ha a tanév végén – legfeljebb három tantárgyból – elégtelen osztályzatot
kapott.
A tanulmányok alatti vizsgákat a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet előírásaiban szereplő szabályok
szerint kell megszervezni.
A vizsgák időpontját, helyét és követelményeit az érintett tanulók szüleivel osztályozó vizsga esetén a
vizsgák időpontja előtt legalább három héttel, javítóvizsga esetén a tanév végén
(bizonyítványosztáskor) közölni kell.
Az osztályozó és javítóvizsgák követelményeit az iskola helyi tantervében (a kerettantervben) szereplő
követelmények alapján a nevelők szakmai munkaközösségei, illetve – amelyik tantárgynál nincs
munkaközösség – a szaktanárok állapítják meg.
Osztályozó és különbözeti vizsga
Ezeknél a vizsgáknál a helyi tanterv követelményei a mérvadóak.
Osztályozó vizsgát a törvényi előírásoknak és a helyi vizsgaszabályzatnak megfelelően lehet tenni.
Osztályozó vizsga időpontja: a félév zárása előtt a 8. évfolyamos tanulók részére a továbbtanulás
miatt, év zárása előtt valamennyi tanulónak, az esetleges javítóvizsga lehetőség biztosítására.
Javítóvizsga

Javítóvizsgát tehet az a tanuló, akinek év végi osztályzata elégtelen a 20/2012.(VIII.31.) 64.§
(7)-EMMI rendelet alapján.
Javítóvizsga csak augusztus hónap második felében szervezhető.
Ha a tanuló a javítóvizsgán minden tantárgyból elégtelentől különböző osztályzatot kap, a magasabb
évfolyamra léphet.
Ha a tanköteles korú tanuló valamely tantárgyból (modulból) sikertelen javítóvizsgát tesz, az évet
köteles megismételni.
Magasabb évfolyamokra lépés feltételei
Az általános iskola első évfolyamára való beiratkozás az óvodai szakvélemény alapján történik.
Az iskolánk köteles a körzetébe tartozó gyermekek felvételéről gondoskodni, és csak ezután
biztosíthat helyet a körzeten, illetve kerületen kívüli tanulók számára. Kivétel ez alól a vízisport
osztály, amelybe a felvétel feltétele a vízisport tanulásának vállalása. Magasabb évfolyamra léphet az
a tanuló, aki az évfolyamra előírt tantárgyakból a tantervi követelményeket legalább elégséges szinten
teljesítette. Ha a tanuló fogyatékossága, egészségügyi ok miatt a tantárgyak egy részének tanulása alól
felmentést kapott, azokból a tantárgyakból a tantervi követelményeket nem kell teljesítenie.
Amennyiben a tanuló a tanév végén elégtelen osztályzatot kapott, javítóvizsgát tehet.
A tanulmányok alatti vizsgákon az alábbi tantárgyakból kell írásbeli, szóbeli vagy gyakorlati
vizsgarészeket tenniük a tanulóknak:
TANTÁRGY

ÍRÁSBELI

SZÓBELI

GYAKORLATI

VIZSGA
ALSÓ TAGOZAT
Magyar nyelv

ÍRÁSBELI

SZÓBELI

Irodalom

ÍRÁSBELI

SZÓBELI

Idegen nyelv

ÍRÁSBELI

SZÓBELI

Matematika

ÍRÁSBELI

SZÓBELI

Etika/hit-és erkölcstan
Környezetismeret

SZÓBELI
ÍRÁSBELI

SZÓBELI

Ének-zene

GYAKORLATI

Vizuális kultúra

GYAKORLATI

Digitális kultúra
Technika, életvitel és
gyakorlat/Technika és
tervezés

GYAKORLATI
GYAKORLATI

Testnevelés és sport/
Testnevelés

GYAKORLATI

FELSŐ TAGOZAT- GIMNÁZIUM
Magyar nyelv

ÍRÁSBELI

SZÓBELI

Irodalom

ÍRÁSBELI

SZÓBELI

Idegen nyelvek

ÍRÁSBELI

SZÓBELI

Matematika

ÍRÁSBELI

SZÓBELI

Etika/hit-és erkölcstan

SZÓBELI

Történelem, társadalmi és
állampolgári
ismeretek/Történelem

ÍRÁSBELI

SZÓBELI

Természetismeret/termé
szettudomány

ÍRÁSBELI

SZÓBELI

Fizika

ÍRÁSBELI

SZÓBELI

Kémia

ÍRÁSBELI

SZÓBELI

Biológia és egészségtan
/Biológia

ÍRÁSBELI

SZÓBELI

Földrajz

ÍRÁSBELI

SZÓBELI

Ének-zene

GYAKORLATI

Vizuális kultúra
Dráma és tánc

GYAKORLATI
GYAKORLATI

Informatika/Digitális kultúra

GYAKORLATI

Technika, életvitel és
gyakorlat/ Technika és
tervezés

GYAKORLATI

Testnevelés és
sport/Testnevelés

GYAKORLATI

Vendégtanulót az érettségire abban az esetben fogadunk, amennyiben az adott tárgyból arra az
érettségi időszakra az iskolánk tanulói közül is van vizsgázó .A tartós tankönyvek visszaadása a
javítóvizsgán résztvevő tanulóknak a javítóvizsga napján történik.

1.9.1. Az értékelés rendje
A vizsgatárgyak részei és követelményei

1.9.1.1. Történelem vizsga 6. évfolyamon
Időpontja: december eleje
A történelem vizsga értékelése:
1.Tájékozódás térben és időben (5 pont).
Szaknyelv alkalmazása (5 pont).
A történelmi események és jelenségek problémaközpontú bemutatása (10 pont).
Megszerkesztettség, nyelvhelyesség (4pont).
Értékelés:
0 – 24% elégtelen
25%- 39% elégséges
40% - 59% közepes
60%- 79% jó
80%-100% jeles
A középkori Európa világa
A magyarság történetének kezdetei és az Árpádok kora
A Magyar Királyság virágkora

1.9.1.2. Élő idegen nyelv
Értékelés rendje
Nyelvi tagozaton minden dolgozatnál és a szódolgozatoknál (minden tagozaton és szinten):
0-59% = 1 (elégtelen)
60-69% = 2 (elégséges)
70-79% = 3 (közepes)
80-89% = 4 (jó)
90-100% = 5 (jeles)
Minden tagozaton (kivéve a nyelvi előkészítőt) és szinten (a szódolgozatok kivételével):
0-39% = 1 (elégtelen)
40-54% =
55-70% =
71-85% =
86-100% =

2 (elégséges)
3 (közepes)
4 (jó)
5 (jeles)

NYEK vizsgák időrendje, témái és egységei
9. és 10. évfolyam
A NYEK beindítását a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 2003. évi módosítása tette
lehetővé a gimnáziumok és a szakközépiskolák számára. A jogszabály előírja, hogy a közoktatásba
beillesztett plusz egy tanévben a kötelező tanórai foglalkozások legalább 40 százalékát idegen nyelvi
képzésre kell fordítani, valamint a tanulókat az emelt szintű idegen nyelvi érettségire emelt szintű
oktatás keretében fel kell készíteni. A NYEK rendszerint a 9. évfolyamon indul, és heti 11-18
nyelvórában két idegen nyelvet tanulnak a diákok egy teljes tanéven át, valamint a következő
tanévekben heti 5 nyelvórájuk van, az egyébként kötelezően előírt minimum 3 helyett, a sikeres
érettségi teljesítéséig. A nyelvi előkészítő osztályok további indításának feltétele megváltozott az
alábbiak szerint: 137.§ (1) Nyelvi előkészítő évfolyam abban a gimnáziumban, szakgimnáziumban
folytatható, amelyik három egymást követő tanév átlagában megfelel annak a feltételnek, hogy a
nyelvi előkészítő nevelés-oktatásban részt vett és a kilencedik évfolyamot megkezdő, továbbá érettségi
vizsgabizonyítványt szerzett tanulók hetvenöt százaléka a nyelvi előkészítő nevelés-oktatás idegen
nyelvéből rendelkezik a KER szerinti B2 szintű nyelvtudást igazoló érettségi vizsgaeredménnyel vagy
államilag elismert nyelvvizsgával. Az előírt feltételek teljesítését először 2016/17-ben kell ellenőrizni
az érettségi vizsgát tett osztálynál.

9. évfolyam
9.nyek: 1. félévi vizsga
projekt munka
év végi vizsga
Időpontok: 1. december-január első két hete
április
május utolsó két hete
Egységek: 1. olvasott szövegértés; nyelvtan; hallott szövegértés; íráskészség (80-100 szó) szóbeli
önálló
témakifejtés adott témakörben (félévi vizsga);
projektmunka önálló előkészítése és önálló bemutatása (a választható témaköröket a vizsgáztatók
február utolsó hetében adják meg a vizsgázóknak; pl: angolszász nyelvű/német nyelvű országok
kultúrájának, egy-egy városának bemutatása, lakókörnyezetünk, hazánk földrajzának, népszokásainak
stb. a vizsgázók tudásszintjének megfelelő alapossággal történő bemutatása)
olvasott szövegértés; nyelvtan; hallott szövegértés; íráskészség (100-120 szó); társalgás; önálló
témakifejtés adott témakörben (év végi vizsga);
Témakörök: adott tankönyv adott időszakában elsajátított tananyag szókincs és nyelvtan szerkezetei
10. évfolyam
9.b: 1. projekt vizsga
2. kisérettségi (a mindenkori 10.a is!)
Időpontok:

december-január első két hete
március-április (többi kisérettségi)

Egységek:
1. projektmunka önálló előkészítése és önálló bemutatása (a választható témaköröket a
vizsgáztatók október első hetében adják meg a vizsgázóknak; pl: angolszász nyelvű/német nyelvű
országok kultúrájának, egy-egy városának bemutatása, lakókörnyezetünk, hazánk földrajzának,
népszokásainak stb. a vizsgázók tudásszintjének megfelelő alapossággal történő bemutatása)
2. olvasott szövegértés; nyelvtan; hallott szövegértés; íráskészség (100-120 szó) szóbeli önálló
témakifejtés adott témakörben; társalgás;
Témakörök: adott tankönyv, adott időszakában elsajátított tananyag szókincs és nyelvtan szerkezetei
Értékelés: NYEK-vizsgák:
100% - 86 % jeles
85% - 71 % jó
70% - 55 % közepes
54 % - 40 % elégséges
39 % - 0 % elégtelen
kisérettségi: érettségi szerint
1.9.1.4. Kisérettségi
Magyar nyelv és irodalom kisérettségi vizsga:
A vizsgázó évfolyam: 10.
A vizsga időpontja: március-április

A vizsga felépítése:
Szóbeli vizsga magyar irodalomból Témakörök:
Az antikvitás irodalma
Humanizmus és reneszánsz (Janus Pannonius és Balassi Bálint)
A középkor irodalma
Az angol reneszánsz dráma és színház
A barokk irodalmából
A francia klasszicista dráma és színház
A magyar felvilágosodás irodalma (Csokonai Vitéz Mihály, Berzsenyi Dániel)
A magyar romantika irodalma (Katona József, Kölcsey Ferenc, Vörösmarty Mihály, Petőfi Sándor)
Ponthatárok:
0 - 24% - elégtelen (1
25 - 39% - elégséges (2)
40- 59% - közepes (3)
60 - 79% - jó (4
80 - 100% - jeles (5)
Történelem kisérettségi (10.évfolyam)
A vizsga írásbeli és szóbeli részből áll.
A vizsga időpontja: március-április
Az írásbeli vizsgán egy rövid feladatsort kell a vizsgázóknak megoldaniuk. A vizsga során 1-1
lényegre törő kérdésre kell röviden válaszolniuk.
Az írásbeli teszten elérhető pontszám : 20 pont
A szóbeli vizsgán a tételt a diákoknak a megadott források és a középiskolai történelmi atlasz
segítségével önállóan kell kifejteniük. A szóbeli tételsor 8-12 tételt tartalmaz
Magyar történelem
A magyar honfoglalás
Szent István országa
IV. Béla uralkodása és a tatárjárás
I. Károly gazdaságpolitikájának bemutatása
Hunyadi Mátyás uralkodói portréja
Mária Terézia és II. József felvilágosult abszolutista uralkodása rendeletei alapján
Egyetemes történelem
Az athéni demokrácia
A római köztársaság válsága
Az iszlám
A középkori városok születése
A nagy földrajzi felfedezések kora
Az első ipari forradalom kora
A szóbeli tételek értékelése az alábbi szempontok szerint történik:
A feladat megértése :
2 pont
Tájékozódás térben és időben :
3pont
Kommunikáció, szaknyelv használata: 5 pont
Ismeretszerzés, források használata : 5 pont
Eseményeket alakító tényezők feltárása : 15 pont
Összesen:
30 pont
A két vizsgarészből összesen : 50 pont
Ponthatárok

0%-24% = elégtelen(1)
25%-39%= elégséges(2)
40%-59%= közepes(3)
60%-79%= jó(4)
80%-100%=jeles(5)
Élő idegen nyelv kisérettségi
A nyelvi kisérettségi két összetevőből áll:
Írásbeli rész: az érettségi feladattípusoknak megfelelően:
olvasott szövegértés: 25 perc
nyelvhelyesség: 20 perc
hallott szövegértés: 15 perc
íráskészség: 30 perc
Szóbeli rész: az érettségi témakörök közül kiválasztott (informatika-dráma osztályban 6-7; nyelvi
előkészítőben 10 téma) témák feldolgozása:
szituáció/társalgás: 5 perc
önálló témakifejtés: 5 perc
A feladatok összeállításánál a tanulók időarányos tudását vesszük figyelembe. Az informatika-dráma
osztályokban az A2 szint, a nyelvi előkészítő osztályokban a B1 szint az irányadó.
Az értékelés a középszintű érettségi vizsga %-os értékelésének megfelelően történik.
Matematika kisérettségi (10. évfolyam)
Halmazok, intervallumok
Oszthatóság
Hatvány, műveletek hatványokkal
Gyök, műveletek gyökökkel
Algebrai kifejezések, műveletek algebrai kifejezésekkel
Nevezetes azonosságok
Arányosság, százalékszámítás
Egyenletek:
elsőfokú, másodfokú
négyzetgyökös
Egyenletrendszerek
Egyenlőtlenségek
Függvények, függvénytranszformációk (lineáris, másodfokú, hatvány, tört, abszolútérték,
négyzetgyök)
Háromszögek nevezetes vonalai, pontjai
Háromszögek szögei
Egybevágósági transzformációk, tengelyes tükrözés,középpontos tükrözés eltolás, elforgatás
Négyszögek csoportosítása, szögei
Statisztikai feladatok
Egyszerű logikai feladatok
Matematika kisérettségi leírása
A matematika kisérettségi írásbeli vizsgát jelent.
Az írásbeli vizsgán a vizsgázóknak két részből álló feladatsort kell megoldaniuk.
A vizsgázó az I. (40 perc) és a II. (60 perc) feladatlapon belül a rendelkezésére álló időt tetszése
szerint oszthatja meg az egyes feladatok között és megoldásuk sorrendjét is meghatározhatja. A
vizsgázó először az I. feladatlapot oldja meg. A vizsgadolgozatokat a 40 perc leteltével a felügyelő
tanár összegyűjti. Ezután kerülhet sor a II. feladatlap kiosztására és megoldására.

Vizsgázónként megengedett segédeszközök: függvénytáblázat (egyidejűleg akár többféle is), szöveges
adatok tárolására és megjelenítésére nem alkalmas zsebszámológép, körző, vonalzó, szögmérő,
melyekről a vizsgázó gondoskodik. Ezeket az eszközöket a vizsgázók a vizsga során egymás között
nem cserélhetik.
Az írásbeli feladatlap formai jellemzői:
A feladatsor két, jól elkülönülő feladatlapból áll.
Az I. feladatlap 10 feladatot tartalmaz, amely az alapfogalmak, definíciók, egyszerű összefüggések
ismeretét hivatott ellenőrizni. Ebben a feladatlapban előfordulhat néhány igaz-hamis állítást tartalmazó
vagy egyszerű feleletválasztós feladat is, de a feladatok többsége nyílt végű. Az első feladatlap
megoldására 40 perc áll rendelkezésre, vagyis ezen idő eltelte után e feladatok megoldására nincs
tovább mód.
A II. feladatlap megoldási időtartama 60 perc. Négy egyenként 14 pontos feladatot tartalmaz, amelyek
közül a vizsgázónak 3 feladatot kell megoldaniuk, a kihagyott feladat sorszámát meg kell adni.
Ha a javító tanár számára nem derül ki egyértelműen, hogy melyik feladat értékelését nem kéri, akkor
az utolsó. feladatra nem kap pontot a vizsgázó.
A dolgozatot tollal kell írni, az ábrákat ceruzával is rajzolhatja. Az ábrán kívül ceruzával írt részeket a
javító tanár nem értékelheti. Ha valamilyen megoldást vagy megoldásrészletet áthúz, akkor az nem
értékelhető.
Minden feladatnál csak egy megoldás értékelhető.
A értékelés a középszintű érettségi vizsga %-os értékelésének megfelelően történik:
80%-tól jeles
60%-tól jó
40%-tól közepes
25%-tól elégséges

1.10. Az iskolaváltás, valamint a tanuló átvételének szabályai
Iskolánk a kötelező beiskolázási körzetéből – melyet az iskola fenntartója határoz meg – minden
jelentkező tanköteles korú tanulót felvesz. Ide tartoznak az igazoltan, életvitelszerűen Kápolnásnyéken
tartózkodó családok gyermekei is.
Az első osztályba történő beiratkozás feltétele, hogy a gyermek az adott naptári évben a hatodik
életévét augusztus 31. napjáig betöltse.
Az első évfolyamba történő beiratkozáskor be kell mutatni:
a gyermek születési anyakönyvi kivonatát;
a szülő személyi igazolványát;
a gyermek lakcímkártyáját;
az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító óvodai igazolást;
szükség esetén a szakértői bizottság véleményét.
vízisport osztályban alkalmassági felmérésen kell részt venni
A második-nyolcadik évfolyamba történő felvételnél be kell mutatni a lakcím szerinti körzetes
tanulónak:
a tanuló anyakönyvi kivonatát;
a szülő személyi igazolványát;
az elvégzett évfolyamokat tanúsító bizonyítványt;
Az iskola beiratkozási körzetén kívül lakó tanulók átvételéről a szülő kérésének, a tanuló előző
tanulmányi eredményének, illetve magatartás és szorgalom érdemjegyeinek, valamint az adott
évfolyamra járó tanulók létszámának figyelembe vételével az iskola igazgatója dönt.
Általános iskola első évfolyamára elsősorban a beiskolázási körzetbe tartozó gyerekeket vesszük fel.
Beiskolázási körzeten kívülről jelentkezőket csak a szabad férőhelyek erejéig tudunk felvenni.
Amennyiben iskolánk – a rendeletben megadott sorrend szerint – az összes felvételi kérelmet
helyhiány miatt nem tudja teljesíteni, akkor az érintett csoportba tartozók között sorsolás útján kell
dönteni. A sorsolás lebonyolításának részletes szabályait a házirend tartalmazza.
Intézményváltás esetén a legalább 4-es tanulmányi eredményű és sikeres különbözeti vizsgát tett
tanulókat fogadja gimnáziumunk igazgatói döntés alapján.
1.11. A felvételi eljárás különös szabályai
Az általános iskolai tagozaton:
Az első osztályba történő felvételekor előnyt élvez az a tanuló, akinek a szülője elnyerte
gyermekkorában iskolánk tanulójaként az „Örökös diák” címet.
Alkalmassági vizsga a vízisport osztályba jelentkezőknek. (Nkt.50.§.)
Az alkalmassági felmérés gyakorlatai:
Futás fordulóval
Helyből távolugrás
Kislabda hajítás
Labdavezetés kosárlabdával
Egyensúly gyakorlat (pad, bordásfal)
Vízbiztonság
Gimnázium:
Az országos központi írásbeli felvételi megírása és a helyi szóbeli meghallgatáson történő megjelenés
feltétele a beiskolázásnak. A bejutási küszöböt évente határozzuk meg. A szóbeli meghallgatás témái:
Nyelvi előkészítő esetében 4 témakörről (család, iskola, szabadidő, elmúlt nyár) kell beszélgetni a
választott idegen nyelven.
Informatika tagozaton az informatikai ismeretek feltérképezése a következő témakörök alapján
történik: az informatika alapfogalmai; perifériák; beállítási lehetőségek a Windowsban; elektronikus
levelezés.

Dráma tagozaton a szóbeli meghallgatáson részt kell venni egy 30 perces drámajáték foglalkozáson,
utána pedig egy szabadon választott vers vagy prózai mű előadása szükséges. A meghallgatásra a
tanuló hozza magával az előzetesen összeállított portfólióját, mely tartalmazza az addig elért
eredményeket.
Mentesül a felvételi alól az a tanuló, aki általános iskolai tanulmányait iskolánkban végezte, és
7. év végén és 8. félévkor
Magyar irodalom
Magyar nyelvtan
Történelem
Idegen nyelv
Matematika tantárgyak átlaga eléri a 4,00-át.
Ez a felmentés biztosítja, hogy iskolánk tanulója lesz, de nem feltétlenül az általa első helyen
megjelölt tagozaton.
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.
Továbbhaladás feltétele általában:
A tanév tantervi követelményeinek teljesítése, indokolt esetben a követelmények teljesítése tanévnél
hosszabb intervallumban is megengedhető.
Átjárhatóság: a képzési szakaszokban megjelölt ki- és bemeneti pontokon, az előírt követelmények
(különbözeti vizsga) teljesítés függvényében lehetséges.
A tanulói jogviszony megszűnése: törvényi szabályozás szerint.
1.12. Az elsősegélynyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos iskolai terv
Az elsősegélynyújtási alapismeretek elsajátításának célja, hogy a tanulók
ismerjék meg az elsősegélynyújtás fogalmát;
ismerjék meg az élettannal, anatómiával kapcsolatos legfontosabb alapfogalmakat.
ismerjék fel a vészhelyzeteket;
tudják a leggyakrabban előforduló sérülések élettani hátterét, várható következményeit;
sajátítsák el a legalapvetőbb elsősegély-nyújtási módokat;
ismerkedjenek meg a mentőszolgálat felépítésével és működésével;
sajátítsák el, mikor és hogyan kell mentőt hívni.
Az elsősegélynyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos kiemelt feladatok:
- a tanulók korszerű ismeretekkel és az azok gyakorlásához szükséges készségekkel és
jártasságokkal rendelkezzenek elsősegélynyújtási alapismeretek területén;
- a tanulóknak bemutatjuk és gyakoroltatjuk velük elsősegélynyújtás alapismereteit;
- a tanulók az életkoruknak megfelelő szinten – a tanórai és a tanórán kívüli (egyéb) foglalkozások
keretében – foglalkoznak az elsősegélynyújtással kapcsolatos legfontosabb alapismeretekkel.
- Az elsősegélynyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos feladatok megvalósításának
elősegítése érdekében az iskola kapcsolatot épít ki az Országos Mentőszolgálattal és az Ifjúsági
Elsősegélynyújtók Országos Egyesületével;
- tanulóink bekapcsolódhatnak az elsősegélynyújtással kapcsolatos iskolán kívüli vetélkedőkbe;
- támogatjuk a pedagógusok részvételét 30 órás, elsősegélynyújtási ismeretekkel foglalkozó
továbbképzésen.
- Az elsősegélynyújtási alapismeretek elsajátítását elsősorban a következő tevékenységformák
szolgálják:
a helyi tantervben szereplő alábbi
tantárgyak tananyagaihoz kapcsolódó
alábbi ismeretek:TANTÁRGY

ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁSI ALAPISMERETEK

biológia

- rovarcsípések
- légúti akadály
- artériás és ütőeres vérzés
-

komplex újraélesztés

-

mérgezések
vegyszer okozta sérülések
savmarás
égési sérülések

-

forrázás
szénmonoxid mérgezés

fizika

-

égési sérülések
forrázás

testnevelés

-

magasból esés

kémia

környezetismeret

Sérülések , mérgezések, balesetek

technika, életvitel és gyakorlat

munkabalesetek

az ötödik-nyolcadik évfolyamon az osztályfőnöki órák tanóráin feldolgozott elsősegély-nyújtási
ismeretek:
teendők közlekedési baleset esetén, segítségnyújtás baleseteknél;
a mentőszolgálat felépítése és működése;
a mentők hívásának helyes módja;
valamint az iskolai egészségügyi szolgálat (iskolaorvos, védőnő) segítségének igénybe vétele
félévente egy alkalommal az ötödik-nyolcadik évfolyamon egy-egy osztályfőnöki óra megtartásában
az elsősegélynyújtási alapismeretekkel kapcsolatosan.
Az egészségnevelést szolgáló egyéb (tanórán kívüli) foglalkozások:
szakkörök (Ifjúsági Vöröskereszt, elsősegély-nyújtó);
Minden évben lehetőség szerint egy alkalommal elsősegélynyújtási bemutatót szervezünk a
tanulóknak az Országos Mentőszolgálat, Magyar Ifjúsági Vöröskereszt vagy az Ifjúsági
Elsősegélynyújtók Országos Egyesületének bevonásával.

2. Az oktatásban alkalmazható tankönyvek és taneszközök
kiválasztásának elvei
A tankönyv tartalma:
tartalmazza a tantervben előírt ismeretanyagot;
elégítse ki a didaktikai követelményeket;
alkalmazkodjon a korosztály fejlettségi szintjéhez;
a tankönyv (és egyéb segédletek) ára ne legyen magas.
Az oktatáshoz használatos eszközök a tankönyvcsaládok segédletein alapulnak, de fölöslegesen nem
terheljük a szülők pénztárcáját. A természettudományos tárgyak tanításánál kiemelt feladat a
szemléletesség, így a tanórai szemléltetés, tanulói kísérletek végzése. Eszközparkunkat a fenntartó
anyagi lehetőségeihez mérten és sikeres pályázataink függvényében folyamatosan fejlesztjük.

A kompetencia alapú oktatás bevezetése érdekében az adott tanulócsoportokban a tankönyvek
kiválasztásának szempontja, hogy a tankönyvcsalád a 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendeletnek
megfeleljen.
A kerettanterv bevezetése érdekében olyan tankönyv választására törekszünk, amely megfelel a
törvényi előírásoknak.
A nyomtatott taneszközön túl néhány tantárgynál a tanulóknak egyéb eszközökre is szükségük van.
Ezek
testnevelés és sport, a vizuális kultúra, valamint a technika, életvitel és gyakorlat.

3. Érettségi vizsgatárgyak
középszintű érettségi:
magyar nyelv és irodalom
földrajz
matematika
biológia és egészségtan
történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek
informatika
angol nyelv
dráma
német nyelv
testnevelés és sport
orosz nyelv
vizuális kultúra
olasz nyelv
ének-zene
fizika
emberismeret és etika
kémia
utazás a turizmus

emelt szintű érettségire felkészítést vállalunk:
magyar nyelv és irodalom
történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek
matematika
angol nyelv
német nyelv
földrajz
biológia és egészségtan
olasz nyelv
dráma
informatika
testnevelés és sport

4. Érettségi vizsgatárgyakból a középszintű érettségi vizsga
témakörei
A középszintű és emelt szintű érettségi vizsgák témaköreit és követelményeit a 40/2002. (V.24) OM
rendelet tartalmazza, a felkészítés e szerint történik.
Iskolánk csak a rendes vizsgaidőszakra fogad nem helyben tanulói jogviszonnyal rendelkező
érettségizni szándékozó jelentkezőt, s csak abban az esetben, amennyiben a választott tárgyból az
adott évben érettségi vizsgát szervez.
2011. évi CXC.törvény értelmében a 2012. szeptember 1-től felmenő rendszerben (első év 2016.
január 1-től) az érettségi bizonyítvány kiadásának a feltétele ötven óra közösségi szolgálat
elvégzésének igazolása.

Az a tanuló, aki az első idegen nyelvből, előrehozott érettségi vizsgát tett, és középfokú
komplex nyelvvizsgával rendelkezik, vagy informatika tantárgyból előrehozott érettségi vizsgát tett,
mentesülhet az adott tantárgy óráinak látogatása alól, ha a szülő ezt írásban kéri az intézmény
vezetőjétől. Helyette egyéb tantárgy óráit is látogathatja, igazgatói engedély alapján. Ha a tanulónak
csak előrehozott érettségi vizsgája van, de nincs minimum középfokú (B2 szint) komplex
nyelvvizsgája, heti három idegennyelv órán köteles részt venni.
Középszintű érettségi témakörei:
-

Magyar nyelv

Ember és nyelv
Kommunikáció
A magyar nyelv története
Nyelv és társadalom
A nyelvi szintek
A szöveg
A retorika alapjai
Stílus és jelentés
-

Magyar irodalom

Petőfi Sándor
Arany János
Ady Endre
Babits Mihály
Kosztolányi Dezső
József Attila
Balassi Bálint
Csokonai Vitéz Mihály
Berzsenyi Dániel
Kölcsey Ferenc
Vörösmarty Mihály
Jókai Mór
Mikszáth Kálmán
Móricz Zsigmond
Szabó Lőrinc
Radnóti Miklós
Weörös Sándor
Ottlik Géza
Márai Sándor
Pilinszky János
Zrínyi Miklós
Jókai Mór
Krúdy Gyula
Karinthy Frigyes
Kassák Lajos
Illyés Gyula
Radnóti Miklós
Szabó Lőrinc
Németh László
Örkény István
Nagy László
Nemes Nagy Ágnes
Szilágyi Domokos
A kortárs irodalomból legalább egy szerző 2-3 lírai és/vagy epikai művének értelmezése 1980-tól
napjainkig tartó időszakból.
Világirodalom

Színház és dráma
Az irodalom határterületei (népköltészet, műköltészet, folklór).
Regionális kultúra (interkulturalitás)
Szépirodalmi alkotások gondolatai, tematikus, motivikus egyezéseinek és különbségeinek összevetése.
Az olvasott művekben motívumok, témák változatainak felismerése, értelmezése
Műnemek, műfajok. Poétikai fogalmak alkalmazása.
A kifejezésmód és világlátás változása a különböző korszakokban a középkortól a szimbolizmusig.
-

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek

Az ókor és kultúrája
A középkor
A középkori magyar állam megteremtése és virágkora
Szellemi, társadalmi és politikai változások az újkorban
Magyarország a Habsburg Birodalomban
A polgári átalakulás, a nemzetállamok és az imperializmus
A polgárosodás kezdetei és kibontakozása Magyarországon
Az első világháborútól a kétpólusú világ felbomlásáig
Magyarország története az első világháborútól a második világháború összeomlásig
Magyarország 1945-től a rendszerváltozásig
A mai magyar társadalom és életmód
-

Matematika

Halmazelmélet
Logika
Logikai műveletek
Fogalmak, tételek, Bizonyítások a matematikában
Kombinatorika
Gráfok
Számfogalom
Számelmélet
Algebrai kifejezések, műveletek
Hatvány, gyök, logaritmus
Egyenletek, egyenlőtlenségek
Függvények függvények grafikonjai, függvény transzformációk
Függvények jellemzése
Sorozatok
Alapfogalmak, ponthalmazok
Geometriai transzformációk
Síkgeometriai alakzatok
Háromszögek
Négyszögek
Sokszögek
Kör
Térbeli alakzatok
Kerület-, terület-, felszín és térfogatszámítás
Vektorok
Trigonometria
Koordináta-geometria
Leíró statisztika
Valószínűség-számítás
-

Élő idegen nyelv

Személyes vonatkozások, család
Ember és társadalom
Környezetünk

Az iskola
A munka világa
Életmód
Szabadidő, művelődés, szórakozás
Utazás, turizmus
Tudomány és technika
Gazdaság
-

Fizika

A dinamika törvényei
Mozgások
Munka és energia
Állapotjelzők, termodinamikai egyensúly
Hőtágulás
Összefüggés a gázok állapotjelzői között
A kinetikus gázmodell
Termikus és mechanikai kölcsönhatások
Halmazállapot-változások
A termodinamika II. főtétele
Elektrosztatika
Az egyenáram
Magnetosztatika
Egyenáram mágneses mezője
Az elektromágneses indukció
A váltakozó áram
Elektromágneses hullámok
Az anyag szerkezete
Az atom szerkezete
A kvantumfizika elemei
Az atommagban lejátszódó jelenségek
Sugárvédelem
Gravitáció
A csillagászat elemeiből
Személyiségek
Elméletek, felfedezések, találmányok
-

Kémia

Atomok és ionok
Molekulák és összetett ionok
Mennyiségi alapismeretek
Anyagi halmazok
Kémiai reakciók általános jellemzői és csoportosításuk
Sav-bázis- és redoxireakciók
Elektrokémia
Szénhidrogének és halogénezett származékai
Oxigéntartalmú szerves vegyületek
Nitrogéntartalmú szerves vegyületek
Makromolekulák és építőkövei
Fémek
Hidrogének, nemesgázok, halogénelemek és vegyületeik
Oxigén, kén és vegyületeik
Nitrogén, foszfor és vegyületeik
Széncsoport elemei és vegyületeik
-

Biológia és egészségtan

Az élőlények csoportosítása
Az állatvilág fejlődésének áttekintése

A növényvilág fejlődésének áttekintése
Biokémia
Sejttan, szövettan
Az ember szervrendszerei
Genetika
Evolúció
Ökológia
Etológia
-

Földrajz

Térképi ismeretek
A térképi ábrázolás
Térképi gyakorlatok
Az űrtérképezés
Kozmikus környezetünk
A Naprendszer kialakulása, felépítése, helye a világegyetemben A Nap és kísérői
A Föld és mozgásai
Űrkutatás az emberiség szolgálatában
A geoszférák földrajza
A kőzetburok Földtörténet
A Föld szerkezete és fizikai jellemzői
A kőzetburok szerkezete
A kőzetlemez-mozgások okai és következményei
A hegységképződés
A kőzetburok (litoszféra) építőkövei
A Föld nagyszerkezeti egységei
A földfelszín formálódása
A levegőburok
A légkör kialakulása, anyaga és szerkezete
A levegő felmelegedése
A légnyomás és a szél
Az általános légkörzés
Víz a légkörben
Az időjárás és az éghajlat
A vízburok földrajza
A vízburok kialakulása és tagolódása
A világtenger
A felszíni vizek és felszínalakító hatásuk
A felszín alatti vizek
A komplex vízgazdálkodás elemei
A földrajzi övezetesség
A szoláris és a valódi éghajlati övezetek
A vízszintes földrajzi övezetesség
A forró övezet
Mérsékelt övezet
Meleg-mérsékelt öv
Valódi mérsékelt öv
Hideg- mérsékelt öv
A hideg övezet
A függőleges földrajzi övezetesség
A népesség- és településföldrajz A népesség földrajzi jellemzői A települések földrajzi jellemzői
A világ változó társadalmi- gazdasági képe
A világgazdaság általános jellemzése, szerkezetének átalakulása és jellemző folyamatai A termelés, a
fogyasztás és a kereskedelem kapcsolata
A világ élelmiszergazdaságának jellemzői és folyamatai A világ energiagazdaságának és iparának
átalakulása
A harmadik és a negyedik szektor jelentőségének növekedése

A világgazdaságban különböző szerepet betöltő régiók, ország csoportok és országok A
világgazdasági pólusok
A világgazdaság peremterületei
Egyedi szerepkörű ország csoportok és országok
Magyarország földrajza
Kárpát-medence természet- és társadalomföldrajzi sajátosságai Magyarország természeti adottságai
Magyarország társadalmi- gazdasági jellemzői
Hazánk nagytájainak eltérő természeti és társadalmi- gazdasági képe
Hazánk nagyrégióinak (tervezési-statisztikai régióinak) természet- és társadalomföldrajzi képe
Magyarország környezeti állapota
Európa regionális földrajza
Európa általános természet-földrajzi képe
Európa általános társadalom- földrajzi képe
Az Európai Unió földrajzi vonatkozásai
Észak- Európa
Nyugat- Európa: Egyesült Királyság, Franciaország
Dél-Európa: Olaszország, Szerbia és Montenegro, Horvátország, Közép- Európa tájainak
és országainak természet- és társadalom-földrajzi képe: Németország, Ausztria, Szlovákia,
Románia
Kelet-Európa természet- és társadalom-földrajzi vonásai: Oroszország, Ukrajna
Európán kívüli földrészek földrajza
A kontinensek általános természet- és társadalom-földrajzi képe Ázsia
Általános földrajzi kép
Országai: Kína, Japán, India
Délkelet-Ázsia iparosodott és iparosodó országai
Nyugat- Ázsia, arab világ
Ausztrália
Afrika általános földrajzi képe
Amerika
Általános földrajzi képe
Országai: Amerikai Egyesült Államok
A globális válságproblémák földrajzi vonatkozásai
A geoszférák környezeti problémáinak kapcsolatai
A népesség, a termelés és a fogyasztás növekedésének földrajzi következményei A környezeti válság
kialakulása és az ellene folytatott küzdelem
-

Vizuális kultúra

Alkotás
A vizuális nyelv elemeinek és eszközeinek adott célnak megfelelő használatra
Az adott technika adekvát használata
Ábrázoló jellegű rajz készítése során a látvány főbb arányainak, formájának megfigyelése és helyes
visszaadása
Egyszerű tárgyak formakapcsolatait bemutató rajz készítése
Téri helyzetek értelmezhető ábrázolása
Látvány alapján, az ábrázolás során a nézőpont következetes megtartása
Beállítás alapján a térmélység megjelenítése
A választott térábrázolási rendszer következetes alkalmazása a szabadkézi rajzban
Látvány vagy ábra alapján a térábrázolási konvekciók (vetületi ábrázolás, axonometrikus ábrázolás,
kétiránypontos perspektivikus ábrázolás) következetes alkalmazása szabadkézi rajzban
Beállítás alapján szín és fényviszonyok helyes visszaadása
Kompozíció létrehozása megadott szempontok alapján
Érzelmek, lelkiállapotok vizuális fejlesztése
Folyamat, történet bemutatása értelmezhető képsorozatokban
Kép-és szövegszerkesztés hagyományos technikával
Adott tartalomnak megfelelő betűtípus és kompozíció kiválasztása
Vizuális jelek, szimbólumok következetes használata
Nem vizuális természetű információk értelmező képi megjelenítése
Színkódok következetes alkalmazása a magyarázó- közlő ábrázolásokban
Egyszerű csomagolás tervezése adott funkcióra

Egyszerű terek átalakítása, berendezésének megtervezése
Befogadás
A megjelenítés sajátosságai
Vizuális nyelv
Térábrázolási módok
Vizuális minőségek
Látványtér elemzés
Kontraszt, harmónia
Kontextus
Technikák
-

Vizuális kommunikáció

Vizuális információ
Tömegkommunikáció
Fotó, mozgókép
Tárgy- és környezetkultúra
Forma és funkció
Tervező folyamat
Népművészet
Kifejezés és képzőművészet
Művészeti ágak
Műfajok
Művészettörténeti korszakok, irányzatok
Stílusjegyek
Alkotások és alkotók
Műelemző módszerek
Mű és környezete
-

Informatika

A kommunikáció
Információ és társadalom
Jelátalakítás és kódolás
A számítógép felépítése
Az operációs rendszer és főbb feladatai
A szövegszerkesztő használata
Szövegszerkesztési alapok
Szövegjavítási funkciók
Táblázatok, grafikák a szövegben
A táblázatkezelő használata
A táblázatok felépítése
Adatok a táblázatokban
Táblázatformázás
Táblázatok, szövegek, diagramok
Problémamegoldás táblázatkezelővel
Az adatbázis-kezelés alapfogalmai
Az adatbázis-kezelő program interaktív használata
Alapvető adatbázis-kezelési műveletek
Képernyő és nyomtatási formátumok
Kommunikáció az Interneten
Weblap készítés
Prezentáció (bemutató)
Grafika
Könyvtárak
Dokumentumok
Tájékoztató eszközök
Elemi és összetett adatok, állományszervezés, relációs adatstruktúrák
Elemi algoritmusok típusfeladatokra
Rekurzió

A programkészítés, mint termék-előállítási folyamat
Számítógép a matematikában, a természet- és társadalomtudományi tantárgyakban
Algoritmus leíró eszközök
Programozási nyelv
Programfejlesztői környezet
-

Testnevelés és sport

Elméleti ismeretek
A magyar sportsikerek
A harmonikus testi fejlődés
Az egészséges életmód
Testi képességek
Gimnasztika
Atlétika
Torna
Ritmikus gimnasztika
Küzdősportok, önvédelem
Úszás
Testnevelési- és sportjátékok
Természetben űzhető sportok
Gyakorlati ismeretek
Gimnasztika
Atlétika
Futások
Ugrások
Dobások
Torna Talajtorna
Szekrényugrás
Felemáskorlát
Gerenda
Ritmikus gimnasztika
Gyűrű
Nyújtó
Korlát
Küzdősportok, önvédelem
Úszás
Testnevelési- és sportjátékok Kézilabda
Kosárlabda
Labdarúgás
Röplabda
-

Dráma

Színház- és drámatörténet
Az ókori színház és dráma
Az angol reneszánsz színház és dráma
A francia klasszicista dráma
A XIX-XX. Századi magyar színház és dráma
Csehov és Sztanyiszlavszkij
Brecht színháza és drámái
Napjaink legfontosabb színházi irányzatai és a kortárs drámairodalom
Színház- és drámaelmélet
A drámai műnem sajátosságai
A dráma szerkezeti felépítése
Dramaturgiai és színházelméleti alapfogalmak
A színházművészet mint összművészet sajátosságai
Színházi szakmák
Színházi műfajok A tragédia A komédia

A realista színjáték
Zenés,tánc- és mozgásszínház
Drámajáték
Helyzetgyakorlatok
Történet szerkesztése és megjelenítése
Improvizáció
Mozgás, tánc- és mozgásszínházi ismeretek
Szituáció megfogalmazása állóképben, mozdulatsorral
Improvizáció zenére vagy témára
Összetett improvizáció létrehozása és bemutatása
Beszéd, vers- és prózamondás A beszédtechnika alapjai
Lírai, epikai és drámai alkotások tolmácsolása
Színjátékos gyakorlat

5. Mindennapos testnevelés
A mindennapos testnevelést heti öt testnevelés óra keretében, amelyből legfeljebb heti két óra
a kerettanterv testnevelés tantárgyra vonatkozó rendelkezéseiben meghatározott oktatásszervezési
formákkal, műveltségterületi oktatással,
iskolai sportkörben, szakkörben való sportolással,
versenyszerűen sporttevékenységet folytató igazolt, egyesületi tagsággal rendelkező vagy amatőr
sportolói sportszerződés alapján sportoló tanuló kérelme alapján a tanévre érvényes versenyengedélye
és a sportszervezete által kiállított igazolás birtokában a sportszervezet keretei között szervezett
edzéssel váltható ki.
A mindennapos testnevelés megszervezése intézményünkben az iskola adottságainak és a
pedagógusok óraszámainak figyelembe vételével illetve az eddigi tevékenységek, hagyományok
felhasználásával történt.
Elsődleges szempont volt, hogy a tanórák szakrendszerű megtartása biztosítható legyen.
Ehhez szükséges a tornaterem mindkét oldala, az uszoda és a gimnáziumi évfolyamokban a
konditerem használata is.
A mindennapos testnevelés intézményünkben a következően alakul:
1-7. osztályban 3 óra testnevelés és 2 óra úszás, 8. osztályban 4 óra testnevelés és 1 óra úszás
A 9-11. évfolyamon a mindennapos testnevelés megvalósítása a konditerem, tornaterem egy időben
való használatával történik, és a tanulóknak választási lehetőségük van, hogy melyik foglalkozásba
kapcsolódnak bele.
A választható foglalkozások iránti érdeklődést minden tanév májusában mérjük fel és a tanulói
igényeket és pedagógus kapacitást figyelembe véve alakítjuk ki a következő tanévi csoportokat.
Mindennapos testnevelés a Verebi Telephelyen:
A heti 5 testnevelés óra megszervezése tornaterem, tornaszoba nélkül elég nagy kihívás volt a
bevezetésekor. Ezért heti 1 órát a székhelyintézményben úszással váltunk ki. Az udvari testnevelés
órákon arra is kell figyelni, hogy az iskolával egy telken lévő óvoda napirendjéhez is igazodjunk, mert
ha ők is az udvaron vannak, már balesetveszélyes; ha alszanak, akkor hangos a testnevelés óra.

6. A választható tantárgyak, foglalkozások és a pedagógusválasztás
szabályai
Minden tanítási év tavaszán előzetes méréssel tájékozódunk a tanulói igényekről (1-11.évfolyam),
majd az érdeklődésnek és a humánerőforrás kapacitásnak megfelelően hirdetünk a következő tanévben
tanórán kívüli (1-12.évfolyam), emelt és középszintű foglalkozásokat (11-12.évfolyam).
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 foglalkozás 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.

7. A tanulók esélyegyenlőségét szolgáló intézkedések
Céljuk: segíteni a tanulók beilleszkedését az iskolai környezetbe, ismeretelsajátításukat egyéni ütemű
fejlődésüket, a szociális körülményeiket tekintve hátrányos helyzetűeket, átmenetileg hátrányos
helyzetűeket, áttelepült, beköltözött (új) tanulókat, tartós betegség miatt hátrányos helyzetűeket.
A szociális hátrányok enyhítését iskolánkban az alábbi tevékenységi formák szolgálják:
Felzárkóztató programok szervezése
Drog- és bűnmegelőzési programok
Mentálhigiénés programok
Pályaorientációs tevékenység
Tehetséggondozó programok szervezése
Táborozások, kirándulások, országjárások, tanulmányutak bel- és külföldön
Bemutatók, művészeti délutánok, gálaestek
Színház előadások megtekintése
Felvilágosító munka a szociális juttatások lehetőségeiről szülői értekezleten, fogadóórákon,
családlátogatásokon, értesítés
Helyi, regionális, országos támogatások megszerzésének ösztönzése
Motiválás arra, hogy a gyermek egész napos iskolai ellátásban részesüljön
Kapcsolatfelvétel a szolgáltató intézményekkel
A tankönyvtámogatás elveinek, mértékének meghatározása
Táborozási hozzájárulások
Ösztöndíjak (pl.: Útravaló ösztöndíj)
Pályázatok figyelése, részvétel pályázatokon

8. Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének
követelményei és formái
Alapelvek
A továbbhaladás feltételei nem haladják meg a kerettantervi mértéket, azonban néhány alapelvet a
nevelőtestület az alábbiakban fogalmazott meg:
A szorgalmi feladatokra kapott osztályzat teljes értékű.
A témazáró dolgozatra kapott osztályzat meghatározó jelleggel bír.
A félévi és év végi érdemjegy kialakításánál a kerekítés szabályai az irányadók. Elégtelen
osztályzat csak előzetes szülői kiértesítést követően adható.

A 10. és 11. osztályban tett belső vizsga osztályzatai döntőek: az év végi érdemjegy három részből
tevődik össze:
a belső vizsga osztályzata
évközi jegyek
témazáró dolgozat jegyei.
A gimnáziumi tagozaton az érettségi tárgyakból a továbbhaladás feltétele a 2,00-ás tantárgyi átlag.
Az egyéni munkarend szerint haladó tanuló osztályozó vizsga keretében ad számot tudásáról. A
továbbhaladás feltétele a sikeresen teljesített osztályozó vizsga minden tantárgyból.
Évismétlés tilalma
Az első évfolyamon a tanuló mentesülhet az értékelés alól. Ebben az esetben a tanuló az első
évfolyamot előkészítő évfolyamként végzi és fejezi be.
Az előkészítő évfolyamra a tanuló csak egy tanéven keresztül járhat.
Ha a tanuló felzárkóztatásra szorul:
a szülő rendszeres szóbeli/írásbeli tájékoztatást kap az iskolától
a problémák feltárását, a folyamatos kapcsolattartást a szülővel, segítő szakemberekkel lehetővé kell
tenni.
Alsó tagozat
Szempontok a tanulók teljesítményének értékeléséhez
Az első négy évfolyamon a tanulási folyamat egészében kiemelten fontos a fejlesztő értékelés. Az
értékelés alapja a pozitív megerősítés, a folyamatos, jóindulatú visszajelzés, a motiváció erősítése a
munkavégzésre. A tanító folyamatosan figyelemmel kíséri a tanulók fejlődését, személyre szóló
értékelést nyújt a fejlődés üteméről, az egyéni teljesítményről. Segítséget nyújt a továbbhaladáshoz, a
hiányosságok pótlásához. Az értékelés célja a helyes értékrend közvetítése, az elvárások megértése, a
pontos munkavégzés igényének kialakítása. A helyes értékelés segíti a tanulók önértékelésének
kialakítását, fejlesztését. A kisiskolások értékelésének alapelve a tapintat és a türelem.
Az értékelés igazodjon a gyakorlás során alkalmazott tevékenységekhez. A számonkérés igazodjon az
életkori sajátosságokhoz, legyen változatos.
A folyamatos szóbeli értékelés mellett szükséges az írásbeli értékelés is.
Az értékelés elsődlegesen a pedagógus feladata, de lehetőséget kell teremteni arra is, hogy a tanulók
értékeljék önmaguk valamint társaik munkáját.
A folyamatos szóbeli és írásbeli értékelések jelentik a félévi és tanév végi minősítő értékelések alapját.
A fejlesztési ciklusok végén a tanulói teljesítmények érdemjegyekkel történő értékeléséhez támpontot
jelentenek a fejlesztés várt eredményeinek meghatározása a kerettantervben.
Tanulmányi munka értékelése:
Az első évfolyamon félévkor és év végén, a második évfolyamon félévkor szöveges minősítéssel
fejezzük ki, hogy a tanuló:
-Kiválóan teljesített
-Jól teljesített
-Megfelelően teljesített
-Felzárkóztatásra szorul

Tantárgyanként dicséret is adható.
Az I. és III. negyedévi értékelés tájékoztató jellegű.
A 2. évfolyam 2. félévétől, valamint a 3-4. évfolyamokon a tanulók teljesítményének értékelése
havonta, rendszeresen érdemjeggyel történik. Ezen érdemjegyek alapján félévkor és év végén
osztályzattal értékelünk.
Az osztályozás tantárgyanként 5, 4, 3, 2, 1 érdemjegyek lehetnek.
Az év végi osztályzat az egész évi teljesítményt értékeli, ami a tanuló bizonyítványába is bekerül.
A Verebi Telephely SNI tanulói közül az autizmussal élő tanulóink teljesítményét 1-4.
évfolyamon szöveges értékeléssel minősítjük, ha fejlődésük ezt indokolja.
Tantárgyi dicséretet kaphat az a tanuló, akinek jeles érdemjegyei vannak, a munkához való
viszonyulása az osztály számára példamutató.
Felső tagozat, gimnáziumi tagozat
A jól átgondolt értékelési rendszer a pedagógiai folyamat fontos alappillére, az iskolai célok valóra
váltásának egyik eszköze. Egy tevékenységről adott bármilyen visszajelzés hat a tevékenykedőre,
tehát minden értékelőnek nagy körültekintéssel kell eljárnia.
Ezért az értékelés:
legyen folyamatos és kiszámítható. Segítse elő a rendszeres munkavégzés és a felelősségtudat
kialakítását
legyen konkrét, gyerek, felnőtt számára egyaránt elérhető. Tárja fel a hibák okait, támaszkodjék a
pozitívumokra
törekedjék objektivitásra, igazságosságra, méltányosságra
szóljon minden esetben személyre, vegye figyelembe az adottságokat, a fejlődésben megtett utat,
segítse a helyes önértékelés kialakulását
serkentsen további erőfeszítésekre, tartsa életben az egészséges munkakedvet
Az értékelés nem tartalmazhat társakkal való összehasonlítást
Az értékelés mindenkor segítő szándékú; a gyermek fejlődését kell, hogy segítse. Minden értékelésben
a pozitívumokból kiindulva, azokra alapozva kell megfogalmazni a további fejlődés útját.
Az értékelést úgy kell megfogalmazni, hogy annak tartalmát, üzenetét a gyermek is pontosan értse
Az iskola a nevelő és oktató munka egyik fontos feladatának tekinti a tanulók tanulmányi munkájának
folyamatos ellenőrzését és értékelését. Az osztályozás ma még nem mellőzhető motivációja a
tanulásnak, a teljesítmények fokozásának, a fejlődésnek. Az osztályzás nevelési hatékonyságát
növeljük. Az új, belépő tantárgyakban főként szavakkal értékelünk, rámutatva az elért eredmények,
vagy kudarcok okaira.
Ebben az időszakban megismertetjük a tanulókkal az új tantárgyak sajátos tanulási módszereit,
tudatosítjuk, hogy milyen típusú munkát és teljesítmény várunk tőlük az adott tantárgyban.
Az új tantárgyaknál az első hónapban lehetőleg csak a motivációt elősegítő érdemjegy kerüljön a
naplóba. Az egész éves folyamatos tanórai ellenőrzés nagy jelentőségű. A tanár, tanuló, szülő így látja
a folyamatos előrehaladást, a nehézségeket.
A tanulói értékelés alapja: a NAT és a helyi tantervek követelményrendszere.

A teljesítmények minősítése hagyományos módokon történik:
számjegyekkel
szöveggel
Egy-egy osztályba újként érkező, valamint hosszabb betegség után visszatérő tanuló számára a
hiányosságok pótlására türelmi időt kell adni.
A tanulóknak házi feladat tanítási szünetekre nem adható, hétvégére pedig csak a hét közben
megszokott mennyiségben kaphatnak.
A tanulói értékelés fajtái
Az érdemjegyszerzés módjai:
Szóbeli felelet (tények, leírások, fogalmak, szabályok, törvények, vitakészség, kísérletek),
Írásbeli munka,
Önálló kiselőadás,
Óraközi munka,
Gyakorlati tevékenység,
Versenyeken való eredményes részvétel.
Az ellenőrzés kiterjedhet a régebben tanult tananyaghoz kapcsolódó követelményekre is.
A tanulók szóbeli kifejezőkészségének fejlesztése érdekében a nevelők többször ellenőrzik a
követelmények elsajátítását szóbeli felelet formájában.
A nevelők a tanulók tanulmányi teljesítményeinek és előmenetelének értékelését elsősorban az alapján
végzik, hogy a tanulói teljesítmény hogyan viszonyul az iskola helyi tantervében előírt
követelményekhez, emellett azonban figyelembe veszik azt is, hogy a tanuló képességei, eredményei
hogyan változtak - fejlődtek-e, vagy hanyatlottak - az előző értékelés óta.
A nevelőtestület a pedagógus, illetve az osztályfőnök által megállapított osztályzatok alapján dönt a
tanuló magasabb évfolyamba lépéséről. Abban az esetben, ha az év végi osztályzat lényegesen eltér az
évközi érdemjegyek alapján várható eredménytől, a nevelőtestület felhívja az érdekelt pedagógust,
hogy adjon tájékoztatást ennek okairól, és indokolt esetben változtassa meg döntését.
Ha a pedagógus nem változtatja meg és a nevelőtestület ennek indokaival nem ért egyet, az
osztályzatot az évközi érdemjegyek alapján a tanuló javára módosíthatja.
A tanulók eredményes felkészülése érdekében egy tanítási napon belül egy-egy osztállyal legfeljebb
kettő témazáró, illetve félévi vagy év végi felmérő dolgozatot lehet íratni. Ezeknek a dolgozatoknak az
időpontját 1 héttel előre be kell jelenteni (az e-naplóba előre beírni) a szaktanárnak.
A dolgozatokat a szaktanár köteles 15 munkanapon belül kijavítani (kivétel a szaktanár betegsége).
Amennyiben az nem történik meg, az érdemjegyet a tanuló nem köteles elfogadni.
Előző dolgozat kiosztása előtt újabb nem íratható.
Az iskolai dolgozatok, témazárók érdemjegyét a szaktanár a naplóba való bejegyzéssel egyidejűleg az
ellenőrző könyvbe is beíratja (keltezés, téma, tanár aláírása). A bejegyzéseket az osztályfőnök
negyedévente ellenőrzi, és az esetlegesen elmaradt érdemjegyek beírását pótolja.
A dolgozat csak abban az esetben vehető figyelembe, amennyiben azt kijavítva és értékelve a
gyermekek kézhez kapják. A témazáró osztályzatokat a szülő a szülői értekezleten, fogadóórán
megtekintheti. A különféle feladatlapokat, felméréseket, amelyek az osztályozás tárgyát képezik, év
végéig meg kell őrizni.
A tantárgyi osztályzatok kizárólag a tantárgyi követelmények megfelelő tudásszinten való elsajátítását
minősíthetik.
Jelest kap az a tanuló, aki a tanterv által előírt tananyagra vonatkozó követelményrendszert teljesíti.
A teljes követelményrendszeren belül fontos a minimumszint, vagyis
az elégséges osztályzat
kritériumának meghatározása, melyet a munkaközösségek határoznak meg.
A tanulók tanulmányi munkájának, teljesítményének egységes értékelése érdekében a tanulók
írásbelidolgozatainak, feladatlapjainak, tesztjeinek értékelésekor az elért teljesítmény (pontszám)
érdemjegyekre történő átváltását a munkaközösségek által meghatározott arányok alapján végzik el a
szaktárgyat tanító nevelők.

9. Az otthoni felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok
meghatározása
A házi feladatok legfontosabb funkciója a tanórán feldolgozott tananyaghoz kapcsolódó gyakorlás
(készség- és képességfejlesztés), valamint a tananyaghoz kapcsolódó ismeretek megszilárdítása.
Az első-negyedik évfolyamon a tanulók a hétvégére, valamint a tanítási szünetek idejére nem kapnak
sem írásbeli, sem szóbeli házi feladatot.
Az ötödik-nyolcadik évfolyamon a tanulók a hosszabb tanítási szünetek idejére ( őszi, téli, tavaszi )
nem kapnak sem írásbeli, sem szóbeli házi feladatot.
A tanulókat (versenyre készülők, a tantárgy iránt aktívan érdeklődők) egyéni választásuk, kérésük
alapján szorgalmi feladattal segíthetjük, számukra szorgalmi feladatot javasolhatunk.
A csoportbontások és az egyéb foglalkozások szervezési elvei
Iskolánkban csoportbontásban tanítjuk.
- idegen nyelvet
Idegen nyelv csoportbontásánál a képességek szerinti elvet követjük. A csoportok átjárhatóak.
- informatikát
Az elvekhez informatika csoport kialakítása a számítástechnika szaktanterem gépeinek száma
meghatározó. Egy csoportba maximum 20 tanuló kerülhet.
- matematikát
A gimnáziumban a matematikát (9.ny kivételével) három csoportba tanítjuk.
- testnevelést
A gimnáziumi tagozaton, a testnevelés órákon nemek szerint alakítjuk ki a csoportokat.
Az első osztályos úszásoktatásnál amennyiben 20-nál nagyobb az osztály létszáma, két testnevelő
tartja párhuzamosan az órát.
Ha a csoport létszáma meghaladja a 32 főt, akkor csoportbontást alkalmazunk.

10. A tanulók fizikai állapotának, edzettségének méréséhez szükséges
módszerek
A tanulók fizikai állapotának mérése iskolánkban kétféle módon történik.
az iskolaorvosi vizsgálatok jogszabályokban meghatározott módszereivel
a testnevelési órákon az alábbiakban ismertetett módon.
A testnevelés helyi tanterveiben szerepeltetjük a tanulók fizikai állapotának évente legalább egyszer
történő mérésének kötelezettségét. A mérést évi gyakorisággal végezzük el a testnevelési órákon.
Mérések a NETFIT mérőrendszer szerint.
A korosztálynak megfelelő követelményeket a testnevelő tanáriban kifüggesztjük, hogy azt a tanulók
bármikor megtekinthessék. A felmérések a tanulók állapotának rögzítését célozzák, ezért azokra a
diákok osztályzatot nem kaphatnak. A felmérést követő időszakban értékelhető azonban osztályzattal a
tanulók mért eredményekhez képest felmutatott fejlődésének mértéke. A felmérések eredményeit a
testnevelő tanárok kötelesek vezetni úgy, hogy az egyes osztályokban tanuló diákok fizikai
állapotának követéséhez szükséges adatok évről évre követhetőek legyenek. Az adatbázis rendszeres
vezetésének ellenőrzése a testnevelési munkaközösség vezetőjének feladatkörébe tartozik.

Nem az a fontos, hogy minél nagyobb erőkifejtésre serkentsük a fiatalokat, hanem azzal tudunk
segíteni, ha megadjuk a lehetőséget a mindennapi testmozgásra. Ezt felismerve, a Közoktatási törvény
2003.évi módosítása előírja a diákok mindennapos testedzésének biztosítását, amelyet a délelőtti
tanítási órákon túl a szabadidőben is garantálunk. Egészségnevelési Programunkban prioritásként
fogalmaztuk meg a testnevelést és a sportot, így kiemelt szerephez jut a diáksportköri tevékenység és a
versenyeztetés.(labdarúgás, úszás, triatlon, duatlon stb.) A testnevelés foglalkozások (órák, sportköri
foglalkozások) során különös gondot fordítunk annak (a testedzés melletti) másodlagos hasznára,
örömforrást biztosító jellegére. A testnevelők igyekeznek olyan légkört teremteni az órákon, amely
alkalmas a napi szellemi feszültség oldására és sikerélmény szerzésére.

11. Az iskola egészségnevelési és környezeti nevelési elvei
11.1. Az iskola egészségnevelési elvei
Az egészségnevelés célja, hogy a tanulók képesek legyenek objektív módon felmérni saját egészségi
állapotukat, ismerjék az egészségkárosító tényezőket, azok hatását, elkerülésük módját. El kell érni,
hogy alkalmazzák a tanultakat: tegyenek saját egészségük érdekében.
11.2. Az egészségnevelési program célja
A tanulók ismerjék meg az egészségvédelem kiemelt kérdéseit
az életkorral járó biológiai-pszichohygiénes tennivalókat;
az egészséges életvitelhez szükséges képességek fejlesztésének módjait; a rendszeres fizikai aktivitás
egészségmegőrzésben játszott szerepét;
az egészségtudatos léthez tartozó egyénileg kialakított mozgásprogram fontosságát a fittség megőrzése
szempontjából;
az egészségre káros szokások biológiai – élettani – pszichés összetevőit (alkoholfogyasztás,
dohányzás, inaktív életmód, helytelen táplálkozás, drogfogyasztás);
a stressz- és feszültségoldó gyakorlatok szerepét a testi-lelki kiegyensúlyozottság elérésében; a társas
kapcsolatok egészségi-etikai kérdéseit.
Cél: Ezen tudás birtokában képesek legyenek egészségük megőrzésére, a betegségek megelőzésére,
egészséges személyiség kimunkálására, a helyes magatartás kialakítására.
Szomatikus nevelés
Higiénés nevelés (személyi nevelés, környezethigiénére nevelés) ; profilaxisra (betegség
megelőzésére); nevelés kondicionálás (testedzés, sport); baleset megelőzésre nevelés
Pszichohigiénés nevelés
önismeretre, önfejlesztésre nevelés
fizikailag aktív, egészségtudatos életvezetésre nevelés, környezeti hatások feldolgozására nevelés
-

emberi kapcsolatok harmóniájára nevelés

-

abúzusok, devianciák (káros szokás, szenvedély) megelőzésére nevelés, érzelmi nevelés

Szociálhigiénés nevelés
kedvező társas miliő működtetése, kommunikációs nevelés

-

családi életre nevelés

-

az iskola, mint munkahely pszichoklímájának alakítása, szerepfeszültségek felismerése, feloldása

a stressz- és feszültségoldás metódusai
társadalmi izolációk megelőzése, közéletiségre nevelés, egészségpropaganda
Alapvető célunk: az egészségmegőrzés elemi feltételeinek megismertetése és betartatása.
Célok

Feladatok

Kritériumok

A rendszeres
- A három kondicionális alapképesség
testmozgásra való igény (erő, gyorsaság, állóképesség), a
kialakítása
koordinációs képességek (egyensúly,
térérzékelés, reakciógyorsaság,
ritmusérzék, hajlékonyság)
fejlesztése.
- A sportjáték komplex szerepének
kihasználása.
- Mindennapos testmozgás gyakorlati
alkalmazása (heti 5 testnevelés óra +
min. 2 alkalommal játékos
testmozgás egyéb foglalkozásokon).
- komplex intézményi mozgásprogram
tanévre aktualizált feladattervének
kialakítása és megvalósítása.

A kondicionális és koordinációs
alapképességek az életkornak
megfelelő szinten legyenek
(Eurofit-mérés).

Az egészséges „fair–
play” uralta
versenyszellem
kialakítása

- A céllal szorosan összefüggő, felnőtt
életben nélkülözhetetlen pozitív
tulajdonságok (küzdeni tudás,
alázatosság, hazaszeretet, kitartás,
büszkeség, önismeret, önuralom)
fejlesztése.
- A közösségbeli „én-szerep”
felismerése.

A tanulók:
- vegyenek részt aktívan a
különböző iskolai,
kerületi sport-, illetve
tanulmányi versenyeken,
diákolimpiákon;
alakítsanak ki közös
érdeklődésen alapuló,
tartalmas baráti
kapcsolatokat.

Az egészséghez és az
egészséges
környezethez való igény
kialakítása

- Megtanítani, bizonyítani, hogy
alapvető értékünk az egészség.
- Kialakítani, hogy az egészség egy
soktényezős fogalom.
- Az egészség megvédésére,
megőrzésére, visszaszerzésére
vonatkozó közérthető, de tudományos
ismeretek átadása.
- Annak tudatosítása a tanulókban,
hogy az élethossziglani öntevékeny
testedzés, az önálló sportolás és a
motoros önkifejezés fontos eszköze a
személyiség fejlesztésének és a lelki
egészség megőrzésének.
- Tudatmódosító szerekkel kapcsolatos

A tanulók:
ismerjék az egészséges
táplálkozás alapelveit;
legyenek igényesek a
személyes higiéniát
illetően;
ismerjék és alkalmazzák
az egészség
megóvásának
lehetőségeit és
alternatíváit;
legyen tudatos
stratégiájuk egészségük
megőrzésére.

Az aktív, mozgásos
tevékenységek az iskolai élet
minden területét fogják át.

prevenció.
Célok

Feladatok

Kritériumok

- Az egészségmegóvó alternatívák
terjesztése, gyógynövények,
természetgyógyászat.
- A saját testkép megismerése és a
testtudat kialakítása a tanulókban az
egészségtudatos, az egészségmegőrzést preferáló
magatartás fontos része.
- A helyes napirend kialakítása.
- A környezetszennyezés, mint
egészségkárosító tevékenységforma
vázolása.
- Az egészséges életmódtréningek
beépítése az iskolai programokba
(sport- és egészségnapok).
- A „természetiskola” tevékenységek
megszervezése és megtartása
(tanulmányi kirándulások, erdei
iskolák, séták).
Önismeret, önuralom, a
társadalmi normák
szerinti viselkedés és
pozitív gondolkodás
kialakítása

- Értékorientáció, személyes
példamutatás, azaz a tanári
magatartás legyen modell értékű.
- Tolerancia és empátia fejlesztése.
- A kapcsolatok, problémák
konfliktusmentes megoldására való
igény kialakítása, fejlesztése.
- A stressz- és feszültségoldás alapvető
fontossága az interperszonális
kapcsolatok kezelésében.

A tanulók:
iskolai életükben
nyilvánuljon meg a
felnőttek és társak
tisztelete;
- ismerjék fel a jó és rossz
tulajdonságokat;
legyenek fogékonyak a
tanárok által nyújtott
modellekre;
tudjanak könnyen és
vidáman alkalmazkodni
a változó
élethelyzetekhez.

A biztonságos
életvezetés elsajátítása

- A fejlett technikai eszközök
szakszerű és biztonságos
használatának bemutatása,
megtanítása.
- Rávilágítás a lehetséges
veszélyforrásokra.
- Annak tudatosítása, hogy az
egészségtudatos magatartásra
szocializálásnak szerves része a lelki
egészség erősítése és fejlesztése, a
szükséges prevenciós folyamatok és
tevékenységek kialakítása.
- A KRESZ, munkavédelem,

A tanulók:
- ismerjék a KRESZ, az
elsősegélynyújtás és
munkavédelem reájuk
vonatkozó szabályait és
alapelveit.

Célok

Feladatok

Kritériumok

elsősegélynyújtás elsajátíttatása,
ilyen jellegű és témájú vetélkedők
szervezése.
11.3. Az egészségvédelem kiemelt témakörei
az életkorral járó biológiai-, pszichohigiénés-, életmódi tennivalók
a társkapcsolatok egészségi, etikai kérdései
az egészségre káros szokások (helytelen táplálkozás, inaktív életmód)
az antihumánus szenvedélyek, drogprevenció
az egészséges életvitelhez szükséges képességek , a személyiség fejlesztése
az egészségérték tudatosítása.
A környezeti nevelés célja a tanulók ösztönzése saját élő és élettelen környezetük megismerésére,
alakítására, védelmére, a környezetet károsító jelenségek felismerésére, az azok elleni tudatos
fellépésre.
11.4. Az egészségfejlesztéssel összefüggő feladatok
Iskolai étkeztetés: Az iskolai étkeztetés milyensége és mennyisége kiemelt figyelmet kell, hogy
kapjon.
A kulturált étkezés lehetőségének biztosítása pedig nevelőmunkánkat segíti.
A telephely is tágas, világos, megfelelően felszerelt ebédlővel rendelkezik. Az étkeztetés
szervezésével igyekszünk biztosítani a kellő időt az ebéd elfogyasztására.
Konyhánk minden tekintetben megfelel az előírt higiéniai követelményeknek.
Az iskolai büfét (székhelyintézmény) szerződéses jogviszonyban vállalkozó működteti. A büfé
kínálata megfelel az egészséges táplálkozás követelményeinek. A szerződés rögzíti a választékba való
beleszólásunk jogát.
11.5. A személyiség fejlesztése
Minden nevelőintézmény alapvető feladata a fiatalok személyiségének kibontakoztatása, fejlesztése.
E program részeként az alábbi területeken végzünk tudatos fejlesztőmunkát:
önismeret erősítése, az önelfogadás képességének kialakítása,
kudarctűrő képesség fejlesztése,
kapcsolat teremtési képesség fejlesztése,
akaraterő fokozása,
az igényes környezet kialakítására és fenntartására való törekvés erősítése,
az egészséges táplálkozás iránti igény felkeltése
az öltözködési szokások, az ízlés alakítása
Iskolai ünnepélyeken, vizsgákon az iskolai egyenruha kötelező (Iskolai egyenruha: fehér blúz vagy
ing, sötétkék vagy fekete nadrág/szoknya; gimnáziumi tagozaton iskola monogramjával ellátott

nyakkendő, illetve gallér, sál). A tudatos fejlesztőmunka színtere a tanóra és minden szervezett iskolai
és iskolán kívüli esemény, rendezvény, program, ahol spontán lehetőség kínálkozik a fiataloknak
egymással és a pedagógusokkal közös tevékenységére.
A szülők körében egyrészt a felvilágosító munka (értekezletek, kiadványok) útján, másrészt a saját
gyermekük fejlődéséről, problémáiról szóló négyszemközti beszélgetések során tudjuk elveinket, az
általunk elsőbbséget élvező értékeket közvetíteni.
11.6. Az antihumánus szenvedélyek, drogprevenció
A drogprevenció lehetséges színterei
Iskolai programok
Tanórai foglalkozásokszaktárgyi órák témafeldolgozása
osztályfőnöki órák
(Konkrét témakörök feldolgozása, ismeretátadás, esetelemzés. Az ismeretátadó órákhoz szükség
esetén külső előadókat, szakembereket hívnunk)
szülői értekezletek
(Osztály-, évfolyam –vagy iskolaszintű, esetleg külső előadó, pld. orvos , pszichológus, rendőr, volt
drogos.)
értekezletek, esetmegbeszélések, tréningek
(Elsősorban a pedagógusok számára, de a DÖK, illetve a szülők képviselőit is meghívjuk, amikor a
program, illetve a téma engedi.)
A drogprevenció lehetséges programformái
Filmvetítés
A szerfogyasztással kapcsolatos filmek vetítése. Kiválasztásnál fejlődés-lélektani szempontokat is
érvényesíteni kell.
Sportprogramok, túrák, kirándulások
A szabadidő megfelelő eltöltésének képessége már önmagában is prevenciós eszköz. „Gyógyult
drogos megszólaltatása „
Csak ellenőrzött és a fiatalokkal történő irányított kommunikációban jártas, szermentes állapotú
anyagozót szabad felkérni. Az elvárások megfogalmazásánál a csábító szituációk csapathelyzetinek
felismertetését, valamint a fogyasztóvá válás stációinak ismertetését kell hangsúlyozni. A megfelelő
személy kiválasztásában a drogkonzultációs központok, addiktológiai osztályok vagy kortársképzést
szervezők tudnak segítséget nyújtani.
Tematikus előadás
A tanulók, tanárok korrekt ismeretanyagának kialakításához nélkülözhetetlenek a tematikus előadások,
melyek megtartása célszerű külső specialistákat felkérni. Prevenciós hatékonysága önmagában nagyon
csekély, de megfelelő tárgyi ismeret nélkül az interaktív módszereket sem lehet eredményesen
alkalmazni.
Internet
Az informatikai világháló és a hazai sulinet információs lehetőség, valamint a kapcsolattartást és
programszervezést segítő színtér.
Diákönkormányzati programok
Minden szakmailag támogatható ötlet kivitelezéséhez nyújtsunk segítséget.
Az egészségneveléssel és a környezeti neveléssel összefüggő, tanórán kívüli szakmai programok.
Heti egy napon az általános iskolásoknak, egy napon a gimnazistáknak védőnői ügyelet biztosítása
Egészségügyi szűrővizsgálatok (fogászat, szemészet, hallás vizsgálat, stb)
Egészségügyi felvilágosító előadások.
Drogprevencióhoz kapcsolódó rendezvények.
Osztálykirándulások
Kreatív, cselekvésre ösztönző akciók (pl: szemétszedés, faültetés, stb)
Külső programokhoz kötődően baleset-megelőzési felvilágosító előadások
A külső programokhoz kötött környezetvédelmi előadások, tájékoztatók, gyakorlatok.
A médiában megjelenő, mértéktelen fogyasztásra ösztönző reklámok hatásainak ellensúlyozására
egyfajta módszer az iskola példamutatása.
Cserepes, élő növények az osztálytermekben, folyosókon.

Az egészségnevelési és környezeti nevelési program megvalósítása elsősorban a tantestület
elkötelezettségén, a személyes példamutatáson és azon múlik, hogy mennyire sikerül a családokat az
általunk képviselt értékek és követelmények mellé állítani.
11.7. Az iskola környezeti nevelési elvei
Az iskola környezeti nevelési tevékenységének kiemelt feladatai:
a tanulókban a környezettudatos magatartás, a környezetért felelős életvitel elősegítése, a természetet,
az embert, az épített és a társadalmi környezetet tisztelő szokásrendszer megalapozása. Tanulóinknak
bemutatjuk és gyakoroltatjuk velük azokat a környezet megóvásához szükséges képességeket és
készségeket, amelyek a természeti és a társadalmi környezet zavartalan működését elősegíthetik.
A tanulók az életkoruknak megfelelő szinten – a tanórai és a tanórán kívüli foglalkozások keretében:
foglalkoznak a környezet megóvásának szempontjából legfontosabb ismeretekkel:
a környezet fogalmával,
a földi rendszer egységével,
a környezetszennyezés formáival és hatásaival,
a környezetvédelem lehetőségeivel,
lakóhelyünk természeti értékeivel,
lakóhelyünk környezetvédelmi feladataival kapcsolatosan.
Verebi telephelyen a környezeti nevelés színtereit kiegészítjük a kialakítandó iskolakert
megtervezésével és fenntartásával, megművelésével. Így a tanulók közelről ismerkedhetnek meg a
természetes és mesterséges életközösségek különbségeivel, a természet éves ciklusával a növényi élet
fázisaival. A többségi és a sajátos nevelési igényű gyermekeknél is különösen fontosnak tartjuk az
életvitel kialakításánál a fizikai munka értékének, a saját termelésű zöldség és gyümölcs vagy fűszer
megbecsülését.
A környezeti nevelés színterei
Tanítási órák
Egyéb foglalkozások, kiemelten az egész napos iskolai foglalkozások szabadidő-szegmense, valamint
a napközis és tanulószobai foglalkozások
Erdei iskolák, osztálykirándulások, táborok
Iskolai, kerületi, fővárosi, országos versenyek
Fenntarthatósági Témahét
Projektnapok iskolán kívüli helyszínei
Az iskolai környezeti nevelést elsősorban a következő tevékenységformák szolgálják:
A természetismeret, biológia, földrajz, kémia, fizika tantárgyak, valamint az ötödik-nyolcadik
évfolyamon az osztályfőnöki órák tanóráin feldolgozott ismeretek.
A környezeti nevelést szolgáló tanórán kívüli foglalkozások:
Osztálykeretben egy-egy gyalog- vagy kerékpártúra szervezése a környék környezeti értékeinek
felfedezésére,
A „Föld napja” alkalmából történő megemlékezés a környezetvédelemmel kapcsolatos játékos
vetélkedővel, akadályversennyel,
Tanévenként egy alkalommal „környezetvédelmi őrjárat” szervezése a településen, Szárazelemgyűjtés
megszervezése az iskolában,
Alsó tagozaton látogatás a Fővárosi Állat- és Növénykertbe
A Verebi Telephelyen az iskolakert körüli teendőkbe a tanulók és pedagógusok (szülők) maximális
bevonása.

12. Komplex intézményi mozgásprogram
Egészséges életmódtréningek épüljenek be a kötelező iskolai programokba (sport- és egészségnap,
részvétel a különféle helyi szervezésű fittségi és más sportprogramokon).
A mozgásos tevékenységek a tantárgyi jellegnek és az életkori sajátosságoknak megfelelően épüljenek
be az óratervi órákba.
Az egész napos iskolai (szabadidős), napközis és tanulószobai foglalkozásokon a foglalkozási
programban (tervben) foglaltak szerint, míg a különféle szabadidős tevékenységekben azok
időkeretének minimum 40 %-a erejéig a testmozgás különféle formái domináljanak a tematikai-tárgyi
jelleghez igazodóan.
Az egyéb foglalkozásokon – a tantárgyfelosztás keretei között – nagyobb időkeretben és változatosabb
programok keretében képviseltessék magukat a sportfoglalkozások (tömegsport, sportszakkör,
sportkör stb.).
Az éves munkatervben a szorgalmi időszak minden hónapjához – az évszak sajátosságainak
megfelelően (pl. tél – korcsolyázás) – legyen egy-egy kiemelt mozgásos tevékenység mely az iskolai
szabadidős és napközis időkeretben szervezett tevékenységek kiemelt iránya legyen.
Az intézmény horizontális kapcsolatrendszerének keretében az iskolai sportegyesülettel illetve a
településen működő más sporttevékenységgel foglalkozó társadalmi szervezetekkel, továbbá az iskolai
működést támogatni hivatott alapítvánnyal alakuljon ki stratégiai együttműködés az iskola tanulóinak
mozgáskultúráját fejleszteni hivatott programok támogatása céljából.
A tanulmányi kirándulások és az erdei iskolai programok egyik központi eleme legyen a mozgás és az
egészségtudatos életmódra nevelés.
A felső tagozat osztályfőnöki foglalkozásain tematikus program kerüljön kidolgozásra a testmozgás
propagálására, amely életvezetési tanácsokat is foglaljon magába.
Az uniós és a központi költségvetési források kimerítésével, az ezekre épülő anyagi alapokra
támaszkodva a legkülönfélébb sportprogramok kerüljenek megszervezésre.
A tanulók fizikai állapotának méréséből fakadó tapasztalatok értékelése alapján a szabadidős és
sporttevékenységek terén a mozgásprogramok tartalmára készüljön minden tanévben javaslat. A
komplex intézményi mozgásprogram adott tanévre aktualizált feladatterve az éves munkaterv
mellékleteként kerül kidolgozásra.

13. Fogyasztóvédelem
A fogyasztóvédelem célja a fejlett társadalmakban a gazdaság a fogyasztási igények (többnyire
mesterséges) generálásával a számára profitot hozó termelés növekedését kívánja biztosítani. A
vállalkozások gazdagodása érdekében gerjesztett mértéktelen fogyasztás miatt több ponton láthatóan
megbillent a természet egyensúlya. A további romlás megállításában fontos feladat hárul az aktív
környezet- és egészségvédelemre. Az ügyes reklámfogásoknak kiszolgáltatott fogyasztók valós,
hosszú távon érvényes érdekei nem a gazdaság, hanem a környezet- és egészségvédelem érdekeivel
esnek egybe. Környezetünk és egészségünk megvédése csak a tudatos és önmérséklő fogyasztói
magatartás kialakításával lehetséges. A tudatos fogyasztói magatartás alapja a fogyasztáshoz
kapcsolódó folyamatok és jogok legalaposabb ismerete.
Fogyasztóvédelemmel kapcsolatos iskolai nevelésünk célja, feladata, módszerei
Felhívni a tanulók figyelmét a fogyasztás visszásságaira, a fogyasztóvédelem törekvéseire, és
segítésük a tudatos fogyasztói magatartás kialakításában. Törekvésünk, hogy a családok és közösségek

fenntartható fogyasztásra való igényeinek helyes kialakítását elősegítsük, ezzel megfelelve a
társadalmi elvárásoknak.
Feladatok
Meg kell ismerkedni azokkal a biztonsági előírásokkal, amelyekre minden elektromos eszköz, kémiai
anyagot tartalmazó termék, gyógyszer vásárlása esetén tekintettel kell lenni. Fel kell hívni a figyelmet
az ár-érték arányra:
termékek minőség - és felhasználhatóság szavatossági idejére, a környezet károsító hatásra, az
egészségkárosító hatásra, bóvli árukra, használhatatlan árukra, anyagok károsító hatására, a biotermék
előnyeire, a „zöld pont” előnyeire, természetben lebomló anyagokra, természetben nem lebomló
anyagokra.
Iskolai programunkban a pszichológiai mozgatókra a helyes értékrend alakítására kell hangsúlyt
fektetni. A fogyasztói szokásalakítás egyik fontos célja a szülők és a helyi közösségek
együttműködésének megnyerése és bevonása az iskolai nevelési programokba.
Módszerek:
a fogyasztó vagyoni érdekeinek védelme, tájékoztatás, oktatás,
a fogyasztói jogok hatékony érvényesítésének megismertetése,
szociális és társadalmi kompetenciák fejlesztése, cselekvési kompetenciák fejlesztése, majd megfelelő
fogyasztói magatartás kialakításának bemutatása,
A fogyasztás során fontos: a tájékozódás képessége, a döntési helyzet felismerése, a döntésre való
felkészülés.
Színterek:
A tudatos fogyasztói magatartás kialakítása érdekében már kisiskolás kortól – osztályfőnöki órán,
szakórákon, délutáni foglalkozásokon, iskolai kiránduláson, erdei iskolában, szabadidős
rendezvényeken stb. – hangsúlyosan foglalkozni kell a média hatásával, a reklámok szerepével az
élelmiszerek és tisztálkodási szerek közötti választások esetében. Minél korábban mutassuk be a
tanulóknak a reklámok hatásmechanizmusát: Kinek és miről szól a reklám, kik szerepelnek benne, mi
az üzenete, milyen eszközöket használ a megnyeréshez, illetve hol és miben rejlik a csapda? Mi a
fogyasztás valódi (ökológiai, szociológiai) ára?
A fogyasztói mintáknak a fenntarthatóság irányába történő fejlődése szempontjából a nevelés-oktatás
különösen nagy jelentőségű. Kisiskolás korban leginkább jellemző fogyasztói magatartások a
kiválasztás, az áruismeret, a döntés, a kockázatvállalás, a bizalmi elv érvényesülése.
Kamaszkorban már megjelenik a jogérzék, a jogi ismeret, a szolgáltatási ismeret, a vállalkozási
ismeret és a fogyasztói értékrend is.
A fogyasztás elemi meghatározója a család. A fogyasztói szokások tekintetében tudjuk, hogy az
otthonról hozott szokások a legélénkebbek, ezért is fontos a szülők- családok bevonása a nevelési
folyamatba.
Az értékek formálásában lényeges pl.:
a kívánság és a szükséglet fogalmának tisztázása és elkülönítése,
az egyéni és társadalmi jogok tiszteletben tartása,
a természeti értékek védelme.
9-10 éves korban már azt is tudatosítani lehet, „mennyiben befolyásolják az érzelmek, a családi
kapcsolatok és az egyéni értékek” az egészségügyi információk meghallgatását, az egyes fogyasztási
termékek, szolgáltatások kiválasztását.

Osztályfőnöki: megismertetjük a tanulókkal a piac, reklám szerepét, a minőség és biztonság szerepét a
fogyasztás során. Kiemeljük a gazdaságosságot, takarékosságot és az egészséges életvezetés
kapcsolatát. Az egyéni és csoportos döntéshozás, a problémamegoldás segítése.
Technika és életvitel: áruismeret, gyártás és termékminőség összefüggései.
Testnevelés: az egészséges életmód és fogyasztói szokások, az élelmiszer, gén módosított
élelmiszerek.
Fizika: mérés, mértékegységek, mérőeszközök (villany, gáz, víz, mérőórák).
Kémia: élelmiszer-biztonság, élelmiszer-adalékok (E-számok), vegyszermaradványok, háztartási
vegyszerek, kozmetikumok, célszerű és tudatos használatuk.
Történelem: EU fogyasztói jogok, fogyasztástörténet és fogyasztóvédelem, a reklám története
Földrajz: eltérő fogyasztási struktúrák és szokások.
Magyar nyelv és irodalom: reklámnyelv, feliratok, a reklám kommunikációs csapdái
Biológia: génmódosított élelmiszerek, amíg egy élelmiszer a boltba kerül, táplálkozáskiegészítők és
divatjaik, egészséges táplálkozás.
Informatika: elektronikus kereskedelem, internetes fogyasztói veszélyforrások, telefónia,
médiaismeret, a reklám képi nyelve és hatásai.
Alapvető fogalmi magyarázatok
A fogyasztói kultúra, valamint a kritikus fogyasztói magatartás kialakítása és fejlesztése érdekében
különösen fontos, hogy gyermekeink saját életükben alkalmazni tudják az alábbi fogalmakat:
Tudatos, kritikus fogyasztói magatartás: olyan viselkedés melyet a szuggesztív marketing hatásoktól
való távolságtartás képessége, a fogyasztói szükségletek folyamatos mérlegelése, továbbá a felmerülő
fogyasztói problémák megértésének, kommunikálásának és megoldásának képessége és készsége
jellemez.
Ökológiai fogyasztóvédelem: A környezet szempontjait is figyelembe vevő. ökológiailag is tudatos
fogyasztókat nevel, akik a vásárlási választásaikkal egyben ökológiai környezetük megtartására
törekednek.
Környezettudatos fogyasztás: Kiegyensúlyozott, dinamikus középút az öncélú bolygónk erőforrásait
gyorsulva felélő fogyasztás és a környezeti erőforrásokat nem kizsákmányoló fogyasztás között.
Fenntartható fogyasztás: A szolgáltatások és a hozzájuk kapcsolódó termékek oly módon történő
felhasználása, amely a jelenleginél jobb általános társadalmi életminőséget eredményez, de közben
minimálisra csökkenti a természeti források és a mérgező anyagok használatát, valamint a hulladék és
szennyező anyagok kibocsátását az adott szolgáltatás, illetve termék teljes életciklusa során, annak
érdekében, hogy a jövő nemzedékek szükségletei és egészsége ne kerüljenek veszélybe.
Preventív vagyis megelőző fogyasztóvédelem: Amikor a vevő már a kezdet kezdetén érvényesíteni
tudja jogait és nincs szükség panaszbejelentésre, bírósági perekre.
A környezet- és egészségtudatos életmódhoz kapcsolódó fogyasztóvédelem célja szó szerint a
fogyasztó védelme.
„Védeni kell ugyanis a fogyasztókat azoktól, akik megsértik a jogaikat; akik a fogyasztóra, a
felhasználóra, annak életére, egészségére veszélyes termékeket hoznak forgalomba; akik a
kereskedelem szabályait megkerülve kívánnak a piacon érvényesülni. Védeni szükséges továbbá a
fogyasztót mindazon marketing- és reklámfogásoktól, amelyek lényeges társadalmi vagy
egészségvédelmi érdekeket hagynak figyelmen kívül. A fogyasztóvédelem intézményrendszerének
lényeges feladata a fogyasztókat sajnálatosan ért joghátrányból keletkezett érdeksérelem

kiküszöbölése, a fogyasztói jogok érvényesítése, kikényszerítése, és nem utolsó sorban a szükséges
szankcionálás is”.
Az ENSZ Fogyasztói Érdekvédelmi Alapokmánya szerint a fogyasztónak joga van: az alapvető
szükségletekhez (olyan fogyasztási cikkekhez, amelyek a túlélést biztosítják),
a biztonsághoz (az életre és egészségre veszélyes árucikkek és szolgáltatások elleni védelem joga),
a tájékoztatáshoz ( a tisztességtelen és félrevezető hirdetés elleni védelemhez való jog),
a választáshoz (versenyképes fogyasztási cikkekhez való jog, a megfelelő minőség biztosításával), a
képviselethez (a fogyasztói érdekek érvényesítéséhez való jog a kormányzati-politikai
tervezésben),
a kártérítéshez (rossz minőségű fogyasztási cikkek, szolgáltatások ellentételezéséhez való jog),
fogyasztói oktatáshoz (tájékozott fogyasztóvá váláshoz szükséges tudás megszerzéséhez való jog),
az egészséges környezethez (méltóságot biztosító, félelem- és veszélymentes környezethez való jog).

14. A tanulók jutalmazásának, magatartásának és szorgalmának
értékelési elvei
A magatartás értékelésének elvei
Az iskolában tanév közben elismerésként a következő dicséretek adhatók:
Szaktanári dicséret
Osztályfőnöki dicséret Igazgatói dicséret
Nevelőtestületi dicséret
Az egész évben példamutató magatartást tanúsító és kiemelkedő munkát végzett tanulók a tanév végén
szaktárgyi teljesítményért, példamutató magatartásért, kiemelkedő szorgalomért,
példamutató magatartásért és kiemelkedő szorgalomért dicséretben részesíthetők.
Az egyes tanévek végén a kiváló tanulmányi eredményt elért tanulók oklevelet és könyvjutalmat
kapnak.
Nevelőtestületi dicséretet adhat a tantestület a 4., 8., 12. év végén az alábbi feltételek együttes
teljesítése esetén:
példamutató kötelességteljesítésért
az iskolai rendezvényeken, illetve versenyeken való eredményes részvételért,
valamint kiváló tanulmányi eredményért.
Rendkívüli esetben akkor adható, ha a nevelőtestület a jelölést többségében támogatja.
Örökös diák az a 8. vagy 12. osztályos tanuló
akinek magatartása és szorgalma példás
akinek tanulmányi eredménye minden tanévben kiváló volt
aki eredményesen szerepel különböző szintű (körzeti, megyei, országos) tanulmányi, sport vagy
művészeti versenyeken, és ezzel hozzájárul az iskola jó hírnevének öregbítéséhez.
Az Örökös diák címet a tanévzáró ünnepélyen adja át az iskola igazgatója.
Örökös diákjaink gyermekei automatikusan felvételt nyernek intézményünk általános iskolai
tagozatára.

Az Év Sportolója elismerésben az a tanuló részesülhet a nevelőtestület döntése alapján, aki kimagasló
eredményeket ért el sportversenyeken. Az Év Sportolója elismerést a tanévzáró ünnepélyen az iskola
igazgatója adja át.
A tanév során iskolai szintű versenyeken, vetélkedőkön, illetve előadásokon, bemutatókon
eredményesen szereplő tanulók osztályfőnöki vagy igazgatói dicséretben részesülhetnek.
A tanév során iskolán kívüli versenyeken, vetélkedőkön, előadásokon, illetve bemutatókon
eredményesen szereplő tanulók dicséretben (szaktanári, osztályfőnöki, igazgatói) részesülhetnek.
A kiemelkedő eredménnyel végzett együttes munkát, az egységes helytállást tanúsító tanulói
közösséget csoportos dicséretben és jutalomban lehet részesíteni.
A 100 ötöst elsőnek elérő tanuló – általános iskolában és gimnáziumban külön – tárgyjutalomban
részesül.
Minden 100 ötöst elérő tanuló igazgatói dicséretet kap.
A dicséretet írásba kell foglalni és azt a szülő tudomására kell hozni.
Vörösmartys tehetség az a tanuló, aki a művészetek vagy a szaktárgyak esetében kimagasló
kreativitással rendelkezik. A szaktanárok javaslata alapján a nevelőtestület dönt az elismerés
odaítéléséről.
A magatartás és szorgalom értékelése
Az általános iskolai tagozaton a tanuló magatartását és szorgalmát az osztályfőnök minden hónap
végén értékeli.
A gimnázium évfolyamain a tanulók magatartását és szorgalmát az osztályfőnök minden páros hónap
végén érdemjegyekkel értékeli.
A magatartás és szorgalom félévi és év végi osztályzatát az osztályfőnök javaslata alapján a
nevelőtestület állapítja meg.
A félévi és az év végi osztályzatot az értesítőbe és a bizonyítványba be kell jegyezni.
A tanulók magatartásának értékelésénél és minősítésénél az első-tizenkettedik évfolyamon a példás
(5), jó (4), változó (3), rossz (2) érdemjegyeket, illetve osztályzatokat használjuk.
A tanulók szorgalmának értékelésénél és minősítésénél az első-tizenkettedik évfolyamon a példás (5),
jó (4), változó (3), hanyag (2) érdemjegyeket, illetve osztályzatokat használjuk.
Példás a magatartása annak a tanulónak, aki:
1-3. osztályban
Az iskola házirendjét és a tanítói utasításokat betartja.
A felnőttekkel való kapcsolattartás illemszabályait ismeri, és az esetek többségében alkalmazza is
azokat (köszönés, megszólítás, kérés).
Társaihoz való viszonyában a legtöbb esetben betartja az együttélési normákat, illemszabályokat.
Az alapvető erkölcsi normák szerint él (becsületesség, igazmondás, megbízhatóság, őszinteség,
segítőkészség, kötelességtudat).
Vigyáz az iskola berendezési tárgyaira, saját taneszközeire, környezete tisztaságára. Szándékosan nem
tesz kárt sem a tárgyi, sem a természeti környezetben.
4-6. osztályban
Tanórán, tanórán és iskolán kívüli alkalmakkor is (napközi, szakkör, ünnepély, klubdélután,
közlekedés) az elfogadott normáknak megfelelően viselkedik.

Magatartását egyre inkább a tudatos fegyelem, az önfegyelem, a fokozódó felelősségtudat jellemzi.
Tárgyi, természeti környezetét nemcsak megóvja, hanem alakításában, szépítésében is részt vesz.
7-12. osztályban
Viselkedésére és külső megjelenésére egyaránt a kulturáltság jellemző (beszédmodor, hangnem,
öltözködés, tisztaság).
Tanáraival és társaival szemben is udvarias, figyelmes.
Tanórán kívüli alkalmakkor is a tudatos fegyelmezett magatartás jellemzi.
Képes önmaga és mások reális értékelésére, önálló véleményalkotásra. Ügyel a kritika és az önkritika
helyes arányára.
Szívesen segít másokon. Jó cél érdekében képes az együttműködésre.
Felelősen beleszól az osztály életébe, szerepet vállal a diákönkormányzati tevékenységben.
Tárgyi, természeti környezetét nemcsak megóvja, hanem másokat is erre ösztönöz.
Példás a szorgalma annak a tanulónak, aki:
1-3. osztályban
Tevékenyen vesz részt a tanítási órákon.
Tanulási és munkaszokásai az adott osztályban elvárható szinten kialakultak.
Törekszik a gondos, megbízható, egyre önállóbb munkavégzésre.
Házi feladatait rendszeresen és gondosan készíti el.
Felszerelése általában hiánytalan, az előírásoknak megfelelő.
Képességeinek megfelelően tanul, törekszik a tanultak kiegészítésére is (hozzáolvasás, gyűjtés).
4-6. osztályban
Rendszeresen, megbízhatóan dolgozik a tanítási órákon és a felkészülés során egyaránt.
Kialakult benne az önellenőrzés igénye, illetve szükség esetén igényli a pedagógus segítségét.
Képességeihez, előző eredményeihez viszonyítva fejlődést mutat. Törekszik jobb eredmény elérésére.
Tanári ösztönzésre képes önművelésre, a tanultak kiegészítésére.
A közösség érdekében megbízatásokat is vállal, s igyekszik azokat lehető legjobban teljesíteni.
7-12. osztályban
Minden munkáját, megnyilvánulását alaposság, rendszeresség, a fokozódó igényesség jellemzi.
Munkafegyelme példamutató.
Erőfeszítést tesz jobb eredmény elérésére.
Tudatosan készül a továbbtanulásra.
Kiegészítés a magatartás, szorgalom értékeléséhez
-

Szaktanári figyelmeztető

felszerelés hiánya
házi feladatot nem készít, nem pótol
órai munkában nem vesz részt (zavarja társait)
-

Osztályfőnöki figyelmeztető

házirend megszegése
verekedés, durvaság
ellenőrző hiánya
késés
igazolatlan hiányzás (következmény: rossz magatartás az adott hónapban).

-

Megdicsérjük (az e-naplóban indoklással):

a környezet rendje
szaktárgyi verseny
vetélkedő
énekesi munka
szakköri munka
ünnepélyeken való részvételért
-

Igazgatói dicséret

megyei, országos versenyen elért kiemelkedő helyezés
az iskola hírnevét öregbítő kiemelkedő tevékenység
-

Nevelőtestületi dicséret

példamutató magatartásért, kiemelkedő tanulmányi munkáért
Jó tanuló, jó sportoló cím
kiemelkedő tanulmányi és sportmunkáért, példamutató magatartásért.
Az egyes tantárgyak és modulok értékelésének speciális elvei:
A kerettanterv követelményeivel egybehangzóan a helyi tanterv fontos elemeiként jelennek meg.
A fenti követelmények nyilvánosságra hozásáról a tanév kezdetén az osztályfőnök és az illető
szaktanár gondoskodik.

15. A 11-12. évfolyamon az emelt szintű érettségire történő
felkészítéshez az emelt szintű oktatásban alkalmazott fejlesztési
feladatok és követelmények
Az emelt szintű érettségire felkészítő, szabadon választható óráknak négy fő célja van:
felkészítés az emelt szintű érettségi követelményeire,
közép- és emelt szintű érettségi felkészítés a 11-12. évfolyamon már nem tanított tantárgyakból,
színvonalas és igényes képzés biztosítása tanulóink érdeklődési körének megfelelően,
felkészítés az egyetemi tanulmányokra.
Tantárgyak választása
A szabadon választható foglalkozások kiválasztása és véglegesítése a 10. és 11. évfolyam második
felében történik. A második félév első hónapjában 10. és 11. évfolyamos diákjaink számára többféle
tájékozódási lehetőséget biztosítunk a szabadon választható foglalkozások kínálatának megismerésére:
tájékoztatás a szabadon választható foglalkozások választásának, változtatásának szabályairól, az órák
tartalmáról, követelményeiről és számonkérési módjairól, személyes osztályfőnöki és szaktanári
segítség a választáshoz.
A szabadon választható foglalkozások fölvétele
A diákok szülői támogató aláírással ellátott nyomtatványon nyilatkoznak arról, hogy milyen szabadon
választható foglalkozásokat szeretnének tanulni a 11. és 12. évfolyamon. A döntésnél az alábbiakat
kell figyelembe venni:
Minden diák legfeljebb kettő szabadon választható foglalkozást választhat.

A szabadon választható foglalkozások kiválasztásának szabadságát csupán az korlátozhatja, hogy
van-e elegendő számú jelentkező a csoport elindításához, (A csoportok indításának minimális
létszáma 5 fő.) órarendi szempontból megoldható-e a diák által választott párosítás.
Igényfelmérési határidő: április 30.
Az adatok összesítésének határideje: május 10.
A fenti határidőig az igazgatóság összesíti a beérkezett adatokat és mérlegeli azt, hogy az iskola
erőforrásai – figyelembe véve az egyes tantárgyak eltérő sajátosságait – milyen csoportok indítását
teszik lehetővé. Ennek alapján tájékoztatást nyújt a 10. és 11. évfolyam diákjainak arról, hogy
milyen tantárgyakból gyűlt össze elegendő számú jelentkezés a csoport elindításához,
a létszámoktól függően az egyes tantárgyakból várhatóan hány csoport indul,
a tervezett órarend értelmében milyen tantárgypárosítások lehetségesek.
A végleges jelentkezés határideje: szeptember 05.
A szülők és a diákok az iskola által nyújtott információk alapján meghozzák végleges döntésüket, és
erről a szülő és a diákok aláírásával ellátott, az osztályfőnöknek leadott űrlapon nyilatkoznak.
Változtatás a szabadon választható foglalkozásokban
A kiválasztott szabadon választható foglalkozásokban a diákoknak évente egy alkalommal van
lehetőségük változtatni. A változtatási kérelmet az érintett szaktanár(ok) és az osztályfőnök támogató
aláírásával kell benyújtani az igazgatónak, aki a kérelmet elbírálja.
A szabadon választható foglalkozások célkitűzései és követelményei
-

Magyar nyelv és irodalom

Azoknak a diákoknak ad lehetőséget intenzívebb tanulásra, akik a 11., illetve a 12. évfolyamon
szeretnének eredményesebben felkészülni az emelt szintű érettségi vizsgára és a felsőfokú
tanulmányaikra.
Képességek, kompetenciák
Nagyobb hangsúlyt helyezünk:
A szövegértés fejlesztésére mind a szépirodalmi, mind a tudományos művek tekintetében, tanári
irányítással, csoportosan és egyéni munkával.
Önálló ismeretszerzés fejlesztése különböző információhordozók segítségével.
Az íráskészség: az elemző esszé és értekezés gyakorlása.
Kommunikáció, szóbeli közlésformák: nagyobb nyomaték esik a retorika középfokú ismerete alapján
előadások, hozzászólások, előadás szerkesztésére, a vita, a véleménykifejtés gyakorlására.
A tananyagot az emelt szintű érettségi vizsga témaköreinek megfelelően állítjuk össze. A 12.
évfolyamon fontos feladat a felkészülés az emelt szintű érettségire.
A számonkérés formája
Írásbeli és szóbeli egyaránt. Dolgozat, témazáró dolgozat, eddigi érettségi feladatsorok megoldása,
szóbeli feleletek, kiselőadások.
-

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek

Azoknak a diákoknak ad lehetőséget intenzívebb tanulásra, akik a 11., illetve a 12. évfolyamon
szeretnének eredményesebben felkészülni az emelt szintű érettségi vizsgára és felsőfokú
tanulmányaikra.
Fejlesztendő kompetenciák

Ismeretszerzés, tanulás: Ismeretszerzés különböző írásos forrásokból, hallott és olvasott szövegekből.
Gyűjtött információk önálló rendszerezése és értelmezése. A legfontosabb történelmi kézikönyvek,
atlaszok, lexikonok ismerete és használata. A tanultak felhasználása új helyzetben. Előadás önálló
jegyzetelése.
Kritikai gondolkodás: Társadalmi-történelmi problémák felismerése és megfogalmazása, a tanult
ismeretek problémaközpontú elrendezése. Történelmi-társadalmi adatok, modellek elemzése.
Történelmi szereplők, társadalmi csoportok, intézmények viselkedésének elemzése. Az
információforrások kritikus kezelése. Önálló vélemény megfogalmazása társadalmi, történelmi
eseményekről, jelenségekről és személyekről.
Kommunikáció: Beszélgetés és vita egy-egy társadalmi, történelmi témáról. Saját vélemény érthető
megfogalmazása. A különböző információforrások elemzéséből levont következtetések, illetve
különféle társadalmi-történelmi összefüggések szóbeli kifejtése. Esszé írása történelmi-társadalmi
témáról, ennek kapcsán bizonyítékok és cáfolatok kifejtése, következtetések levonása.
Tájékozódás térben –időben
Történelmi események és jelenségek problémaközpontú bemutatása: Legyen képes felismerni és
jellemezni egyes korok meghatározó gazdaságpolitikáját. Legyen képes a műveltségi viszonyok és a
gazdaság összefüggéseit értelmezni. Legyen képes források alapján történelmi események okait,
következményeit és a résztvevők szándékait összehasonlítani, a közöttük levő összefüggésekre
rámutatni. Legyen képes szabadon választott történelmi jelenségek változásait hosszabb időtávon
végigkísérni. Legyen képes egy ország vagy régió történelmét szabadon választott szempontból
hosszabb időtávon keresztül bemutatni. Legyen képes a tanult történelmi korokat sokrétűen (pl.
társadalomtörténeti, gazdaságtörténeti, művelődéstörténeti szempontból) összehasonlítani.
A tananyagot az emelt szintű érettségi vizsga témaköreinek megfelelően állítjuk össze.
A számonkérés formája
Írásbeli és szóbeli egyaránt. Dolgozat, témazáró dolgozat, eddigi érettségi feladatsorok megoldása,
szóbeli feleletek, kiselőadások, projektek készítése.
-

Matematika

A szabadon választható foglalkozások tantervében a kerettanterv által meghatározott tananyag olyan
további témakörökkel történő kiegészítése szerepel, melyek elmélyítik, továbbfejlesztik az ott
tanultakat.
A matematika szabadon választható foglalkozás célja egyrészt az emelt szintű érettségire való
felkészülés, másrészt a felsőoktatási intézményekben várható matematikai tanulmányok
megalapozása. A szabadon választható foglalkozások keretében a matematika tanároknak lehetőségük
van olyan anyagrészek tanítására is, melyeket egyéb okok miatt fontosnak, érdekesnek tartanak.
A szabadon választható foglalkozásokon a tárgy tanulásához szükséges kompetenciák további
fejlesztése történik, még tudatosabban, még tervszerűbben. Előtérbe kerül az ismeretek rendszerezése.
Az érettségire felkészülés magával hozza, hogy még nagyobb súllyal kerül elő az ismeretek
alkalmazása s a kommunikáció. A matematika épülésének elvei szerinti tanításra, összefoglalásra a
szabadon választható foglalkozások keretei különösen jó alkalmat kínálnak. Szintén lehetőség nyílik a
többi kulcskompetencia tantárgyspecifikus fejlesztésére.
A számonkérés formája
Írásbeli és szóbeli egyaránt. Dolgozat, témazáró dolgozat, eddigi érettségi feladatsorok megoldása,
szóbeli feleletek.
-

Első idegen nyelv

A szabadon választható foglalkozások célja elsősorban az emelt szintű érettségire való felkészítés.

Középpontban a nyelvi készségek fejlesztése áll.
Beszédkészség
Célunk, hogy a diákok képesek legyenek gondolataikat idegen nyelven szóban kifejezni és valós
kommunikációs szándékoknak megfelelő beszélgetést folytatni (kommunikációs stratégiák,
udvariasság, megfelelő stílus), illetve képesek legyenek mondanivalójukat érthetően és összefüggően
kifejezni.
Hallott szöveg értése
Célunk felkészíteni diákjainkat arra, hogy megértsék az adott nyelvterületen általánosan elfogadott
nyelvhasználattól nem vagy csak kissé eltérő anyanyelvi beszédet a valós értési céloknak megfelelően
a következő szinteken: a szöveg alapvető kommunikációs szándékainak globális megértése (globális
értés), a szövegből adott szempontok szerinti információk kiszűrése (szelektív értés) és képesek
legyenek alkalmazni az értési céloknak megfelelő stratégiákat.
Olvasott szöveg értése
Célunk felkészíteni diákjainkat arra, hogy képesek legyenek a mindennapi életben előforduló,
különböző típusú autentikus szövegeket önállóan elolvasni és a valós olvasási céloknak megfelelő
mélységben megérteni, illetve használni az értési céloknak megfelelő stratégiákat.
Íráskészség
Célunk, hogy a diákok képesek legyenek gondolataikat idegen nyelven írásban kifejezni, illetve
írásbeli feladatokat végrehajtani különböző kommunikációs célok megvalósítása érdekében. A
készségfejlesztéssel párhuzamosan kiemelt célunk a diákok szókincsének bővítése, nyelvtani
ismereteinek rendszerezése és bővítése. A szabadon választható foglalkozásokon a diákok
előrehaladását rendszeres szóbeli és írásbeli számonkéréssel követjük figyelemmel. Ezt egészítik ki az
önálló otthoni feladatok, például esszék, írásbeli feladatok, illetve az órai önálló prezentációk.

-

Második idegen nyelv

A szabadon választható foglalkozások célja a diákok nyelvtudásának fejlesztése, a középfokú
nyelvvizsgára, illetve végső soron az emelt szintű érettségi vizsgára való felkészítés. Középpontban a
nyelvi készségek fejlesztése áll.
Beszédkészség
Célunk, hogy a diákok képesek legyenek gondolataikat idegen nyelven szóban kifejezni és valós
kommunikációs szándékoknak megfelelő beszélgetést folytatni (kommunikációs stratégiák,
udvariasság, megfelelő stílus), illetve képesek legyenek mondanivalójukat érthetően és összefüggően
kifejezni.
Hallott szöveg értése
Célunk felkészíteni diákjainkat arra, hogy megértsék az adott nyelvterületen általánosan elfogadott
nyelvhasználattól nem vagy csak kissé eltérő anyanyelvi beszédet a valós értési céloknak megfelelően
a következő szinteken: a szöveg alapvető kommunikációs szándékainak globális megértése (globális
értés), a szövegből adott szempontok szerinti információk kiszűrése (szelektív értés), és képesek
legyenek alkalmazni az értési céloknak megfelelő stratégiákat.
Olvasott szöveg értése
Célunk felkészíteni diákjainkat arra, hogy képesek legyenek a mindennapi életben előforduló,
különböző típusú autentikus szövegeket önállóan elolvasni és a valós olvasási céloknak megfelelő
mélységben megérteni, illetve használni az értési céloknak megfelelő stratégiákat.

Íráskészség
Célunk, hogy a diákok képesek legyenek gondolataikat idegen nyelven írásban kifejezni, illetve
írásbeli feladatokat végrehajtani különböző kommunikációs célok megvalósítása érdekében. A
készségfejlesztéssel párhuzamosan kiemelt célunk a diákok szókincsének bővítése, nyelvtani
ismereteinek rendszerezése és bővítése. A szabadon választható foglalkozásokon a diákok
előrehaladását rendszeres szóbeli és írásbeli számonkéréssel követjük figyelemmel. Ezt egészítik ki az
önálló otthoni feladatok, például esszék, írásbeli feladatok, illetve az órai önálló prezentációk.
-

Biológia és egészségtan

A 11. évfolyam céljai és követelményei
Az érdeklődő diákok számára a középiskolai tananyag témái kísérletes részének megmutatása; ez az
elméletben tanultakat egészíti ki. Felkészítjük a tanulókat az emelt szintű érettségire. Olyan
készségeket, kompetenciákat fejlesztünk, amelyek alkalmassá teszik a diákokat felsőfokú
tanulmányok végzésére.
Segítjük az egyes részterületek megmutatásával a pályaválasztást.
Témák
növényrendszertan
állatrendszertan
társulások vizsgálata
szervek, működésük (szív, tüdő, vese, mozgás)
az élőt felépítő anyagok kimutatása (biogén elemek, szénhidrátok, lipidek, fehérjék, ismeretlen
összetételű oldat összetevőinek kimutatása, meghatározása)
anyagcsere folyamatok vizsgálata (felépítő és lebontó folyamatok)
Értékelés, számonkérés
Minden órára házi feladat.
Óra elején rövid számonkérés, amihez felvételi szintű feladatokat készítünk.
Az év során három alkalommal nagyobb számonkérés: szóban és írásban felelés az elmúlt időszak
témáiból. Az érettséginek megfelelően százalékos és érdemjegyes értékelés.
Segédanyag
Minden órán számítógépes vetítés segítségével ismétlő összegzés.
Az elméletet tartalmazó fénymásolatok, az órai munkához feladatlap.
A 12. évfolyam céljai és követelményei
Az érdeklődő diákok számára a középiskolai tananyag feladatokban történő alkalmazása. A feladatmegoldási készség fejlesztése szóban és írásban, felkészítés az emelt szintű érettségire. A
problémamegoldó készség fejlesztése.
Témák
A középiskolai tananyag szisztematikus átismétlése, összerendezése, különös tekintettel a tananyagon
belüli kapcsolatok felfedeztetésére.
Írásos számonkérés emelt szintű feladatlapok kitöltésével. Szóbeli tételek feldolgozása, tanári
összefoglalás a következő hét anyagából.
Értékelés, számonkérés

Az írásbeli és a szóbeli feleletek értékelése az emelt szintű írásbeli szerint. Segédanyagok
Számítógépes vetítés segítségével ismétlő összegzés. Feladatlapok hetente. A tanulást segítő
táblázatok, összefoglalók fénymásolatban.
-

Fizika

A követelmény az emelt szintű érettségi elvárásainak felel meg, mind mélységben, mind témában
kiegészítve a középiskolai anyagból kihagyott fejezetekkel. Ezzel a versenyzést és későbbi egyetemi
tanulmányokat kívánjuk megalapozni, segíteni.
Célok: jól szerepelni tanulmányi versenyeken, emelt szinten érettségizni, az egyetemi tanulmányokat
megalapozottan kezdeni.
A két évben a teljes középiskolai fizikaanyagot végig vesszük.
Az órák szerves részei a kísérletek. Ezek részben tanári demonstrációk, részben tanulókísérletek. A
tananyag az emelt szintű fizika érettségi feladatok mentén épül fel.
A számonkérés igen változatos. Írásban: órák végén egy-két feladat, dolgozat, témazáró dolgozat,
tesztek kitöltése, kísérlet elvégzése, jegyzőkönyvkészítés, eddigi érettségi feladatsorok megoldása,
szóbeli feleletek, kiselőadások.
-

Kémia

A számonkérés formái
írásbeli dolgozatok, amelyekre a diákok százalékos értékelést kapnak. Ezekből azután érdemjegyeket
képezünk. A dolgozatok alapvetően elméleti, kísérleti és számolási ismereteket kérnek számon.
Előadás tartása egy szabadon választott, kémiához köthető témában kísérlet elvégzése jegyre (titrálás)
A szabadon választható foglalkozások céljai az alapórákon megszerzett tudás elmélyítése, a
hiányosságok pótlása; az alapórákon megszerzett tudás emelt szinten való kiegészítése; a számolási
készségek fejlesztése az alapoktól kezdve; az önálló kísérletezés elsajátítása; mennyiségi analitikai
módszerek megismerése és önálló kísérlet elvégzése (titrálás); stabil, magas szintű, értő tudás
kialakítása, hogy diákjaink ne csak bekerüljenek választott egyetemre, hanem ott meg is állják a
helyüket.
Témakörök
osztály: atomszerkezet, molekulaszerkezet, anyagi halmazok, elektrokémia, titrimetria
osztály: kémiai reakciók, szénhidrogének és halogénezett származékaik, oxigéntartalmú szerves
vegyületek, nitrogéntartalmú szerves vegyületek, biológiailag fontos makromolekulák, hidrogén,
halogének, oxigéncsoport, nitrogéncsoport, alkálifémek, alkáliföldfémek, alumínium, vascsoport,
rézcsoport.
A rendszeres készülést, gyakorlást és folyamatos visszajelzést elősegítendő gyakoriak a dolgozatok.
-

Földrajz

Az emelt szintű foglalkozáson a tanulóknak a földrajzi-környezeti ismeretek, valamint az alábbi
földrajzzal kapcsolatos kompetenciáknak elsajátításáról kell számot adnia:
– földrajzi-környezeti ismeretek alkalmazása a mindennapokban tapasztalható természeti, társadalmigazdasági és környezeti jelenségek, folyamatok magyarázatában, értelmezésében;
– különböző fajtájú térképeken közölt információk olvasása, értelmezése;
– kontúrtérképes feladatok megoldása;
– számítási feladatok elvégzése, az eredmények értelmezése;

– földrajzi-környezeti tartalmú információkkal kapcsolatos vázlatrajzok, folyamatábrák,
keresztmetszeti rajzok és térképvázlatok készítése;
– szövegalkotás és szövegértés földrajzi tartalmú témákhoz kapcsolódóan;
– az ismeretanyag belső összefüggéseinek felismerése, több témakör ismeretanyagának logikai
összekapcsolását igénylő, összetett feladatok megoldása;
– földrajzi-környezeti tartalmú információhordozók használata, információk feldolgozása, értelmezése
és etikus felhasználása;
– földrajzi-környezeti szemlélet és gondolkodásmód alkalmazása feladatmegoldások, szóbeli és
írásbeli témakifejtések során.
A földrajz érettségi vizsgakövetelményei tartalmazzák az általános iskolai regionális földrajzi
tananyagot is. Ezért a vizsga sikeres teljesítéséhez szükség van az általános iskolában tanultak
szintézisére, valamint a középiskolában elsajátított ismeretek alapján történő újraértelmezésére,
összetettebb kölcsönhatások felismerésére.
A számonkérés formája
Írásbeli és szóbeli egyaránt. Dolgozat, témazáró dolgozat, eddigi érettségi feladatsorok megoldása,
szóbeli feleletek.

16. Sajátos nevelési igényű gyermekek
16.1 A beilleszkedési, magatartási és tanulási nehézségekkel küzdők segítése
Az óvoda otthonos világa után a gyermekek egy része megpróbáltatásként éli meg az iskolai életet, a
merevebb keretekhez nem tud alkalmazkodni. Az alkalmazkodási zavarok nem oka, hanem elindítói a
tanuló elszigetelődésének. Az iskola pedagógusainak megnyilvánulásai, a problémák kezelésének
módja döntő abból a szempontból, hogy az alkalmazkodási nehézségből valódi hátrány alakul-e ki,
vagy környezete segítségével a gyermek képes leküzdeni a kezdeti gondokat.
Az iskolai élet leginkább neurotizáló tényezői: az egyéni különbségek figyelmen kívül hagyása, a
gyermekekkel szemben megnyilvánuló türelmetlenség, túlzott elvárások, a teljesítmény mindenek elé
helyezése, szeretetmegvonás, az iskola intoleráns értékelési rendszere, az alsó tagozat szakosított
rendszere, gyakori tanárváltás, stabil kötődések hiánya, rutinpedagógia, az oktatás és a nevelés
arányának eltolódása az előbbi felé.
A gyermek magatartásának megfigyelése támpontot ad a pedagógusnak hogyan közelíthet hozzá, hol
kezdje vele a foglalkozást.
A megfigyelés szempontjai:
motiválhatóság,
a figyelem felkelthetősége,
irányíthatóság,
feladattűrés, feladattartás,
érdeklődés vagy közömbösség a társas kapcsolatokban,
együttműködés,
tolerancia a társakkal,
nyugodtság vagy kifejezett mozgékonyság,
esetleges agresszió.
A beilleszkedési magatartási zavarok leküzdésében a szülő és az iskola azonos szemlélete, közös
törekvései vezetnek sikerre.
Az elfogadó, türelmes odafordulás, a kortársak pozitív irányú befolyásolása segíthet. Az önmagához
viszonyított értékelés, mely biztató, fejlesztő irányú, és a pozitívumok hangsúlyozásával történik.
A gyermek fejlettségének megfelelő követelmények, elvárások, melyek személyre szabottak és nem
egy külső norma részei. A fejlesztés során következetesen alkalmazott differenciálás (osztály, csoport,
egyéni) a módszerekben és az eszközváltásban is megnyilvánul. Lehetőségteremtés a gyermek
számára az önkifejezésre, értékei kibontakoztatására: a tehetség felkarolására, a kreatív képességek
fejlesztésére.
A sorozatos tanulási kudarccal küzdő gyermekből önértékelésében gyenge, lelkileg sérült, sikertelen
felnőtt válhat. Az állapotot gyakran kísérik pszichoszomatikus tünetek: asztma, allergia, enuresis
(ágybavizelés), bőrpanaszok stb. Pedig a tanulási sikertelenség nem megfordíthatatlan hátrány, hanem
megelőzhető, elkerülhető.
A beilleszkedési, magatartási zavarok már következményesen, másodlagosan kialakuló tényezők a
tanulási nehézséggel küzdő gyermek életében. Megelőzésükben, illetve a már meglévő tünetek
csökkentésében, leküzdésében az iskola légkörét kialakító pedagógusok és a folyamatba bevont
szakemberek felelőssége vitathatatlan.
A beilleszkedési, magatartási nehézségekkel összefüggő pedagógiai feladataink, tevékenységeinek:
- okok feltárása, szűrés, (amennyiben szükséges) szakértői vizsgálat, komplex diagnózis
fejlesztési terv készítése – fejlesztőpedagógus, ha szükséges gyógypedagógus szakember
közreműködésével – és szakvélemény szerinti fejlesztőpedagógiai foglalkozás biztosítása

-

a gyermek elfogadása, csak a tett elítélése

-

a jó oldalak megerősítése, sok-sok feladat a csoportban
kapaszkodó, segítőtárs biztosítása
azonos motivációk, minden felnőtt egyforma hozzáállása
váratlan reagálás a provokatív viselkedésre

az ismeretek közvetítése, a tanterv teljesítése során olyan speciális módszerek, eszközök, technikák
alkalmazása, amelyek a tanulási nehézségből, sajátos nevelési igényből eredő beilleszkedési,
magatartási problémákat figyelembe veszik
a szülők felé tanácsadás, meggyőzés, együttműködés kérése
a szülők bevonása a fejlesztőmunkába
differenciálás
16.2 A sajátos nevelési igényű tanuló
Sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló: az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a
szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy
beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus
spektrumzavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy
magatartásszabályozási zavarral) küzd. Az iskolánkban oktatott sajátos nevelési igényű tanulóink
állapotuknak, személyes adottságuknak megfelelő, különleges gondozásban, rehabilitációs ellátásban
részesülnek.
Intézményünkben a sajátos nevelési igényű tanulók nevelése, oktatása a többi tanulóval együtt, azonos
iskolai osztályban történik.
A sajátos nevelési igényű gyermekeknél, tanulóknál is pedagógiai-művelődési programunk általános
célkitűzéseinek megvalósítására törekedjünk.
Az együttnevelés vállalásával a sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók eredményes
szocializációját, iskolai pályafutását segítsük.
A gyermekeket, tanulókat különleges gondozási igényeik figyelembe vételével, a számukra megfelelő
területeken fejlesszük.
A sajátos nevelési igényű gyermekeket, tanulókat a nevelés, oktatás, fejlesztés ne terhelje túl, a
követelmények igazodjanak a fejlődés lehetséges üteméhez.
A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelésében-oktatásában résztvevő pedagógus:
-

a tantárgyi tartalmak- egyes sajátos nevelési igényű tanulók csoportjaira jellemző – módosulásait
figyelembe veszi
egyéni fejlesztési terv (2-6 hónapos időszak) alapján egyéni haladási ütemet biztosít, differenciált
módszereket, technikákat alkalmaz
folyamatos értékelés, teljesítményelemzés alapján újrafogalmazott egyéni fejlesztési tervet készít
egy-egy nevelési, tanulási helyzet, probléma megoldásához alternatívákat keres
alkalmazkodik az eltérő képességekhez, viselkedéshez
együttműködik a gyermeket, tanulót nevelő-oktató többi pedagógussal, szakemberrel.
gyógypedagógus
segíti a komplex pedagógiai diagnózis értelmezését
közreműködik az egyéni fejlesztési terv készítésében
habilitációs, rehabilitációs egyéni és kiscsoportos fejlesztést végez
javaslatot, szakmai tanácsokat ad speciális módszerekre, eszközökre, környezetre.

A sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelésében, oktatásában, fejlesztésében részt vevő, magas
szintű pedagógiai, pszichológiai képességekkel (elfogadás, tolerancia, empátia, hitelesség) és az
együttneveléshez szükséges kompetenciákkal rendelkező pedagógusaink:
a tananyag-feldolgozásnál figyelembe veszik a tantárgyi tartalmak – egyes sajátos nevelési igényű
tanulók csoportjaira jellemző – módosulásait;
a gyógypedagógus egyéni fejlesztési tervet készít, ennek alapján egyéni haladási ütemet biztosít, a
differenciált nevelés, oktatás céljából individuális módszereket, technikákat alkalmaz;
a tanórai tevékenységek, foglalkozások során a pedagógiai diagnózisban szereplő javaslatokat
beépítjük,
egy-egy tanulási, nevelési helyzet, probléma megoldásához alternatív megoldásokat keresünk;
alkalmazkodunk az eltérő képességekhez, az eltérő viselkedésekhez;
együttműködünk különböző szakemberekkel, a gyógypedagógus iránymutatásait, javaslatait beépítjük
a pedagógiai folyamatokba.
A sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelésében, oktatásában, fejlesztésében részt vevő – a
tanuló fogyatékosságának típusához igazodó szakképzettséggel rendelkező – gyógypedagógus,
gyógypedagógiai tanár, terapeuta:
segíti a pedagógiai diagnózis értelmezését;
javaslatot tesz a fogyatékosság típusához, a tanuló egyéni igényeihez szükséges környezet
kialakítására (a tanuló elhelyezése az osztályteremben, szükséges megvilágítás, hely- és
helyzetváltoztatást segítő bútorok, eszközök alkalmazása stb.);
segítséget nyújt a tanuláshoz, művelődéshez szükséges speciális segédeszközök kiválasztásában,
ismerteti a speciális eszközök használatát, tájékoztat a beszerzési lehetőségekről;
javaslatot tesz gyógypedagógiai specifikus módszerek, módszerkombinációk alkalmazására;
figyelemmel kíséri a tanulók haladását, részt vesz a részeredmények értékelésében, javaslatot tesz az
egyéni fejlesztési szükséglethez igazodó módszerváltásokra;
együttműködik a többségi pedagógusokkal, figyelembe veszi a tanulóval foglalkozó pedagógus
tapasztalatait, észrevételeit, javaslatait;
terápiás fejlesztő tevékenységet végez a tanulóval való közvetlen foglalkozásokon – egyéni fejlesztési
terv alapján a habilitációs, rehabilitációs fejlesztést szolgáló órakeretben –, ennek során támaszkodik a
tanuló meglévő képességeire, az ép funkciókra;
segíti a befogadó pedagógust az egyéni értékelés kialakításában, a gyermek önmagához mért
fejlődésének megítélésében;
segíti a helyi feltételek és a gyermek egyéni szükségleteinek összehangolását.

17. A pedagógiai program érvényességével, módosításával,
nyilvánosságával kapcsolatos egyéb intézkedések
A pedagógiai program érvényességi ideje
Az iskola 2020. szeptember 1. napjától szervezi meg először nevelő és oktató munkáját e pedagógia
program alapján.
A pedagógiai program felmenő rendszerben kerül bevezetésre.
Ezen pedagógiai program érvényességi ideje négy tanévre – azaz 2020. szeptember 1. napjától 2024.
augusztus 31. napjáig – szól.
A pedagógiai program értékelése, felülvizsgálata
A pedagógiai programban megfogalmazott célok és feladatok megvalósulását a nevelőtestület
folyamatosan vizsgálja.
A nevelők szakmai munkaközösségei (ahol ilyen nem működik, ott a szaktanárok) minden tanév
végén írásban értékelik a pedagógiai programban megfogalmazott általános célok és követelmények
megvalósulását.
A 2023/2024. tanév során a nevelőtestületnek el kell végeznie a pedagógiai program teljes – minden
fejezetre kiterjedő – felülvizsgálatát, értékelését, és szükség esetén ezen pedagógiai programot
módosítania kell, vagy teljesen új pedagógiai programot kell kidolgoznia.
A pedagógiai program módosítása
A pedagógiai program módosítására javaslatot tehet:
az iskola igazgatója;
a nevelőtestület bármely tagja;
a nevelők szakmai munkaközösségei;
az intézményi tanács;
a szülői munkaközösség;
az iskola fenntartója.
A pedagógiai program módosítását a nevelőtestület fogadja el, és az igazgató jóváhagyásával válik
érvényessé.
A pedagógiai program azon rendelkezéseinek érvénybelépéséhez, amelyekből a fenntartóra vagy a
működtetőre a jogszabályi előírásokon felül többletkötelezettség hárul, be kell szerezni a fenntartó,
illetve a működtető egyetértését.
A módosított pedagógia programot a jóváhagyást követő tanév szeptember első napjától az első és az
ötödik évfolyamtól kezdve felmenő rendszerben kell bevezetni.
A pedagógiai program nyilvánosságra hozatala
Az iskola pedagógiai programja nyilvános, minden érdeklődő számára hozzáférhető.
A házirend elolvasható az iskola honlapján. Az iskolai honlap internet címe: www.vm-knyek.hu
A pedagógiai programról minden érdeklődő tájékoztatást kérhet az iskola igazgatójától,
igazgatóhelyettesétől, valamint az iskola pedagógusaitól a nevelők fogadó óráján vagy – ettől eltérően
– a pedagógussal előre egyeztetett időpontban.

A pedagógiai program egy-egy példánya a következő személyeknél, illetve intézményeknél tekinthető
meg:
az iskola honlapján;
az iskola fenntartójánál;
az iskola igazgatójánál;
az iskola igazgatóhelyetteseinél.

18. Mellékletek
1. melléklet
Az intézmény helyi tanterve 2020/2021. tanévtől 2., 6., és 10 . évfolyamtól
kifutó rendszerben
A választott kerettanterv feletti óraszám

A választott kerettantervek óraszámát a szabadon tervezhető órakeret terhére a következő
évfolyamokon és tantárgyakban emeljük meg az alább i óraszámokkal.
Alsó tagozat
KERETTANTERV SZERINTI
magyar nyelv és irodalom
matematika
idegen nyelv
etika/ hit-és erkölcstan
környezetismeret
ének-zene
vizuális kultúra
technika, életvitel és gyakorlat
testnevelés és sport
összesen

1
7
4

2
7
4

3
6
4

1
1
2
2
1
3+2*

1
1
2
2
1
3+2*

1
1
2
2
1
3+2*

4
6
4
2
1
1
2
2
1
3+2*

23

23

22

24

Szabadon tervezhető
magyar nyelv és irodalom
környezetismeret
osztályfőnöki
összes óraszám
* 3 testnevelés+2 úszás

1

1

1

1

25

25

1
1
1
25

1
1
1
27

A magyar nyelv és irodalom tantárgy felosztása:
évfolyam: 288 óra – 144 olvasás, 144 írás (heti 4 - 4)
évfolyam: 288 óra - 144 olvasás, 72 nyelvtan, 72 írás (heti 4 – 2 – 2)
évfolyam: 252 óra – 108 olvasás, 72 nyelvtan, 36 írás, 36 fogalmazás (heti 3 – 2 – 1 – 1)
évfolyam: 252 óra – 108 olvasás, 72 nyelvtan, 72 fogalmazás (heti 3 – 2 – 2)

Felső tagozat
KERETTANTERV SZERINTI
magyar nyelv és irodalom
matematika
idegen nyelv
történelem, társadalmi és
állampolgári ismeretek
természetismeret
földrajz
informatika
biológia és egészségtan
kémia
fizika
technika, életvitel és gyakorlat
ének-zene
vizuális kultúra
testnevelés és sport
osztályfőnöki
etika/ hit-és erkölcstan
dráma és tánc
összesen
Szabadon tervezhető
magyar nyelv és irodalom
matematika
történelem, társadalmi és
állampolgári ismeretek
idegen nyelv
informatika
biológia és egészégtan
dráma és tánc
technika, életvitel és gyakorlat
Összesen:

5
4
4
3

6
4
3
3

7
3
3
3

8
4
3
3

2
2

2
2

2

2
2
1
1
2
1
1
1
3+2*
1
1

1
1
1
3+2*
1
1
1

1
1
1
3+2*
1
1

1
1
2
1
2
1
1
1
3+2*
1
1

26

25

28

28

1

1
1

1

1

1

1
1

28

31

31

1

1
1

1
28

* 3 testnevelés+2 úszás
A kerettantervek közül az alábbiakat alkalmazzuk:
Tantárgy megnevezése

Változat

Magyar nyelv és irodalom

A változat

Fizika

B változat

Kémia

B változat

Biológia-egészségtan

B változat

Ének-zene felső tagozat

A változat

Ének-zene alsó tagozat

A változat

Az iskola valamennyi évfolyamát átfogó helyi tantervet használ. Tantárgyankénti bontásban megtekinthető a
pedagógiai program 3. mellékletében.

Gimnáziumi tagozat
KERETTANTERV

9.a
dráma

magyar nyelv és
irodalom
történelem,
társadalmi és
állampolgári
ismeretek
etika
1.idegen nyelv
2.idegen nyelv
matematika
informatika
fizika
biológia-egészségtan
kémia
földrajz
ének-zene
vizuális kultúra
testnevelés és sport
osztályfőnöki
dráma és tánc
médiaismeret
művészetek
kommunikáció
technika, életvitel és
gyakorlat
Összesen

info.
4

10.a
dráma
info.

11.a
dráma info

12.a
dráma info

4

4

9.ny

4
3

2
3
3
3
1
2

3
3
3
1
2
2
2
2
1
1
5
1

2
2
1
1
5
1

2
2

10.b

11.b

12.b

4

4

4

4

2

2

3

3
3
3
1
2

3
3
3
1
2
2
2
2
1
1
5
1

3
1
3
3
3

3

2
1
3
3
3

9.b

3
3
3

15
3
1
4

2

5
1

5
1

2

2

5
1

1

2
2
1
1
5
1
1

3
3
3

2
2

2

5
1

5
1

2

2

29

1
27

1
1
1
31

32

29

27

30

31

32

9.a

KERETTANTERV
drám
a
történelem,
társadalmi és
állampolgári
ismeretek
1.idegen nyelv
2.idegen nyelv
matematika
informatika
dráma és tánc
médiaismeret
magyar nyelv és
irodalom
Összesen:

10.a

info.

dráma

1

info.

1
3

3

Szabadon tervezhető
12.a
11.a
info dráma info
dráma
1

3
3

9.ny

9.b

10.b

2

2

2

1
2

1

1

1
1

2

1
2

1

11.b

2
2
1
1

12.b

1
2
2
1

2
1

1
1
35

36

35

35

30

35

36

35

1
35

A kerettantervben meghatározottakon felül a kötelező és a nem kötelező tanórai foglalkozások megtanítandó és elsajátítandó tananyagát a helyi tanterv tartalmazza,
mely a pedagógiai program melléklete.
Az alsó tagozat munkaközössége a szabadon választható órakeret terhére 1-4. évfolyamon, heti 1 órában osztályfőnöki órát választott.
Indoklás: Az osztályfőnöki óra biztosítja a nevelési-oktatási programban meghatározott nevelési célok elérését, tartalmi elemeinek feldolgozását úgy, hogy a
kisiskolás korúak személyiségfejlesztését az osztályfőnök tervszerűen, a helyi tantervében megfogalmazott fejlesztési területeken keresztül órakeretben végzi.
Az informatika tantárgy kerettantervi követelményeit a tanulók a 11. évfolyam végére teljesítik.

A Verebi Telephely helyi tanterve
A választott kerettanterv tantárgyait és kötelező minimális óraszámait az alábbi táblázatok
tartalmazzák.

A kerettantervek közül az alábbiakat alkalmazzuk:
Tantárgy megnevezése
Változat
Ének-zene alsó tagozat
A változat
A magyar nyelv és irodalom tantárgy felosztása:
1. évfolyam: 288 óra – 144 olvasás, 144 írás (heti 4 - 4)
2. évfolyam: 288 óra - 144 olvasás, 72 nyelvtan, 72 írás (heti 4 – 2 – 2)
3. évfolyam: 252 óra – 108 olvasás, 72 nyelvtan, 36 írás, 36 fogalmazás (heti 3 – 2 – 1 – 1)
4. évfolyam: 252 óra - 108 olvasás, 108 nyelvtan, 36 fogalmazás (heti 3 – 3 – 1)
A választott kerettanterv feletti óraszám
A választott kerettantervek óraszámát a szabadon tervezhető órakeret terhére a következő
évfolyamokon és tantárgyakban emeljük meg az alábbi óraszámokkal.
Alsó tagozat

KERETTANTERV SZERINTI
magyar nyelv és irodalom
matematika
idegen nyelv
etika / hit- és erkölcstan
környezetismeret
ének-zene
vizuális kultúra
technika, életvitel és gyakorlat
testnevelés és sport

1
7
4

2
7
4

3
6
4

1
1
2
2
1
5

1
1
2
2
1
5

1
1
2
2
1
5

4
6
4
2
1
1
2
2
1
5

összesen
Szabadon tervezhető
magyar nyelv és irodalom
informatika
környezetismeret
osztályfőnöki
összes óraszám

23

23

22

24

1

1

1

1
1

1
1
1
1
1
25 25 25 27

2. melléklet
Az intézmény helyi tanterve 2020/2021. tanévtől 1., 5., és 9. évfolyamtól
felmenő rendszerben
A választott kerettanterv megnevezése
A kerettantervek közül az alábbiakat alkalmazzuk:
Tantárgy megnevezése

Változat

Magyar nyelv és irodalom

A változat

Ének-zene felső tagozat

A változat

Ének-zene alsó tagozat

A változat

Az iskola valamennyi évfolyamát átfogó helyi tantervet használ székhelyen és telephelyen. A
kerettantervben meghatározottakon felül a kötelező és a nem kötelező tanórai foglalkozások megtanítandó
és elsajátítandó tananyagát a helyi tanterv tartalmazza, mely tantárgyankénti bontásban a pedagógiai
program 4. mellékletében.

A választott kerettanterv feletti óraszám

A választott kerettantervek óraszámát a szabadon tervezhető órakeret terhére a következő
évfolyamokon és tantárgyakban emeljük meg az alábbi óraszámokkal.
Általános iskola
Az 1-8. évfolyamok tantárgyai és heti óraszámai, 2020
Az egyes évfolyamoknál a bal oldali óraszám a Nat kötelező óraszámát tartalmazza, a jobb
oldali rovatba pedig a szabadon tervezhető órákat lehet bejegyezni.
Heti óraszám/évfolyam
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Magyar nyelv és irodalom
7 1 7 1 5 1 5 1 4
4 1 3 1 3
Matematika
4
4
4
4
4
4
3 1 3
Történelem
2
2
2
2
Állampolgári ismeretek
1
Hon- és népismeret
1
Etika/hit és erkölcstan
1
1
1
1
1
1
1
1
Környezetismeret
1 1 1 1
Természettudomány
2
2
0
0
Kémia
1
2
Fizika
1
2
Biológia
2
1
Földrajz
2
1
Első élő idegen nyelv
2
3
3
3
3
Ének-zene
2
2
2
2
2
1
1
1
Vizuális kultúra
2
2
2
1
1
1
1
1
Dráma és színház
1
1 1
Technika és tervezés
1
1
1
1
1
1
1
Digitális kultúra
1
1
1
1
1
1
Testnevelés
5
5
5
5
5
5
5
5
Osztályfőnöki
1
1
1
1
1
1
Kötelező alapóraszám
22
22
22
23
27
26
28
28
Szabadon tervezhető óra
2
2
2
2
1
2
2
Összes tervezett óraszám
22 2 22 2 22 2 23 2 27 1 26 2 28 2 28
Összesített óraszám
24
24
24
25
28
28
30
30
Maximális órakeret
24
24
24
25
28
28
30
30

1
1

2
2

Gimnázium
A 9-12. évfolyamok tantárgyai és heti óraszámai, 2020
Az évfolyamoknál a baloldali adat a Nat kötelező óraszámát tartalmazza, a jobboldali rovatba a szabadon tervezhető órákat lehet bejegyezni.

Heti óraszám/évfolyam
Magyar nyelv és irodalom
Matematika
Történelem
Állampolgári ismeretek
Természettudomány
Kémia
Fizika
Biológia
Földrajz
Első élő idegen nyelv
Második idegen nyelv
Művészetek
Ének-zene
Vizuális kultúra
Dráma és színház
Mozgóképkultúra és médiaismeret
Digitális kultúra
Testnevelés
Kötött célú órakeret
Osztályfőnöki
Kötelező alapóraszám
Szabadon tervezhető óra
Összes tervezett óraszám
Összesített óraszám
Maximális órakeret

9.a
3
3
2

i

dr 10.
4
3
2

i dr 11.
4
3
3

i dr 12.
4
1 1 3
3
1

i

dr

1

1

1

1

1

1

9.ny
2
2

2
3
2
1
3
3

1
1

1
1

2

32 2 2
34
34

32

2

2

18

15

3

2
5
4
1

2

2

34
34

2

1

1
1

2

30

4

4

4

4

34
34

29

1

2 4
3
1

3
5
1
32
5

5

5

34
34

4
3

2

1
1

0,5

0,5
0,5

29
5

1

1
1

1

5
4
1
30

1

4
3
3
1

1
1

1

2

32
2 2

32
2 2

2
3
2
1
3
3

1
1

1

1

4
3

4
3
1

2
1
5

1
2
3
2
3
3

12.

11.
4
3
3
2

1 1
1 1

2
2
5

10.
4
3
2

1

2
1
2
3
2
3
3

9.b
3
3
2

2
5

1
5

1
32

1
32
2

32 0
32
32

2
5
4
1

1
5
4
1
29

30
2

0,5

5

4

4
32 2 32 2 30
34
34
34
34
34
34

29

5

34
34

3. melléklet
Az intézmény helyi tanterve 2020/2021. tanévtől 2., 6., és 10 . évfolyamtól kifutó
rendszerben

Tantárgyankénti helyi tanterv elérhető a
http://www.vmg.vm-knyek.hu/ címen az Alapdokumentumok fül alatt.

8

4. melléklet
Az intézmény helyi tanterve 2020/2021. tanévtől 1., 5., és 9. évfolyamtól
felmenő rendszerben

Tantárgyankénti helyi tanterv elérhető a
http://www.vmg.vm-knyek.hu/ címen az Alapdokumentumok fül alatt.
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5. melléklet
Osztályozó-és javítóvizsgák követelménye a 2020/2021. tanévtől 1., 5., és 9.
évfolyamtól felmenő rendszerben

Alsó tagozat
Magyar nyelv és irodalom
A magyar nemzeti kultúra alapja a magyar nyelv. Nyelvünk és kultúránk, benne irodalmunk a
nemzeti identitásunk megteremtői, őrzői és alakítói. Az oktatásban a magyar nyelv és irodalom
tantárgynak ezért kulcsszerepe van: ismereteket ad, készségeket, képességeket, gondolkodást
fejleszt, szellemi, erkölcsi örökséget hagyományoz. Az érzelmi nevelés egyik fontos eszköze. Az
irodalmi alkotások nemcsak esztétikai teljesítmények, hanem közösséget és személyiséget
formálnak, tehát jövőt alakító képességük is van. Nyelvünk és irodalmunk nemzeti identitásunk
alapját képezik a maguk sajátos eszközeivel.
Kultúránk a Kárpát-medencei magyarság kultúrája. A magyar irodalom a Kárpát-medencei
magyarság irodalma. Nemcsak a magyar nyelv köti össze a magyar alkotókat és műveiket, hanem
közös történelmünk, kulturális hagyományaink is, egy nemzet vagyunk. Ezért a magyar nyelv és
irodalom tantárgy a Kárpát-medencei magyarság irodalmát, szellemi örökségét egységesen és
egységben kezeli.
A nevelés-oktatás cél- és feladatrendszere az alapfokú képzés első szakaszában, az 1-4.
évfolyamon:
·
cél, hogy a diákok megértsék a nemzet, a szűkebb közösség és az egyes ember kapcsolatát,
viszonyulásait az élő és élettelen világhoz. Megismerjék kultúrájukat, annak gondolati, erkölcsi
tartalmait, esztétikai értékeit. Ennek révén szellemileg és érzelmileg is kötődjenek ahhoz.
Korosztályuknak megfelelően tudják értelmezni múltjukat, jelen környezetüket, önmagukat. A
tanulókat fel kell készíteni arra, hogy ennek a kulturális hagyománynak követői és később
gyarapítói legyenek.
· Elengedhetetlen, hogy ebben a képzési szakaszban a tanulók életkoruknak megfelelő, biztos
szövegértésre tegyenek szert.
· Őrizzék meg kíváncsiságukat, nyitottságukat, érdeklődésüket, olyan olvasó emberekké neveljük
őket, akik a képzési szakasz végére többféle olvasási és értelmezési stratégiával rendelkeznek, az
általuk olvasott szövegeket képesek mérlegelve végiggondolni. Össze tudják kapcsolni a már
meglévő ismereteiket az olvasott, hallott vagy a digitális szövegek tartalmával, képesek meglátni
és kiemelni az összefüggéseket.
· Művelt emberekké neveljük a diákokat, akik korosztályuknak, érettségüknek megfelelő
értékrendszerrel, ismeretekkel rendelkeznek, s ezeket értelmezni tudják.
·
Fejlődjék szókincsük, kifejezőkészségük. Az egyéni képességeikhez mérten tagolt,
rendezett, áttekinthető írásképpel, egyértelmű javításokkal alkossanak megfelelő tartalmú és
szerkezetű, hagyományos és digitális szövegeket.
· Cél, hogy a diákok különböző kommunikációs helyzeteket megértsék, és ki tudják fejezni
önmagukat. Az anyanyelvi ismeretek mindenekelőtt a nyelvhasználat fejlesztését szolgálják.
· Ismerjék a tananyag által előírt memoritereket, azokat elő tudják adni.
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· Az irodalmi művek sokfélesége biztosítja kíváncsiságuk felkeltését és érdeklődésük megtartását,
önmaguk megértésének lehetőségét.
· Segíteni kell a diákokat a tanulás tanulásában, az önképzés igényének kialakításában.
A magyar nyelv és irodalom tanítása nemcsak műveltségátadást, kompetenciafejlesztést jelent,
érzelmi nevelést is. A diákok személyes boldogulásának, együttműködési képességeinek,
társadalmi beilleszkedésének, kulturált viselkedésének az érzelmi fejlődésük az alapja.
A magyar nyelv és irodalom más tantárgyakhoz, műveltségterületekhez is kötődik. A tantárgyi
koncentráció kialakítása a tantárgyi struktúra egyik elve.
Az egyes témakörök óraszáma minimum és maximum értékeket tartalmaz. A minimum óraszámot
a törzsanyagra kell fordítani. Ha az osztály vagy csoport ezt az egységet hamarabb fel tudja
dolgozni – tehát a megadott minimum órakeretben (órakeret 80%-a) –, akkor a pedagógus
felhasználhatja a maradék órákat (órakeret 20%-a) a megadott tananyagok mélyebb, sokszínűbb
tanítására, ismétlésre, gyakorlásra vagy a tanórán kívüli tudásszerzésre, kompetenciafejlesztésre,
projektmunkák megalkotására. Amennyiben a 80% nem elegendő a törzsanyag teljesítésére, akkor
az órakeret 100%-át kell erre fordítani.
A Nat alapján álló törzsanyag és az azt kiegészítő tartalmak, választható, ajánlott témák, művek
a)

A törzsanyag

A témakörökben megadott művek a Nat-ban megfogalmazott tanulási eredmények elérését
biztosítják.
b) A törzsanyaghoz kapcsolódó, kiegészítő tartalmak
A törzsanyagon felüli ajánlott témák, művek elősegítik a pedagógus választását a helyi
sajátosságoknak, az osztály érdeklődésének megfelelően.

A magyar nyelv és irodalom tantárgy az alapfokú képzés első nevelési-oktatási szakaszában
komplex egységet alkot. Az olvasás és írás jelrendszerének tanítása párhuzamosan folyik a többi
nyelvi készség és képesség, a szóbeli és írásbeli nyelvhasználati területek (beszéd, olvasás, hallott
és olvasott szöveg értése, írás, helyesírás, szóbeli és írásbeli szövegalkotás) folyamatos
fejlesztésével.
A kompetencia-fejlesztés alapja a beszéd, az olvasás és az írás készségszintű elsajátítása, mely a
pedagógus által is közvetített ismeretekre épülve játékokkal, játékos gyakorlatokkal valósul meg a
leghatékonyabban.
A gyermek beszéde ezen oktatási szakaszban folyamatosan fejlődik. Napjainkban a megváltozott
társadalmi körülmények következtében a beszédfejlődés lényegesen lelassult, ezért annak tudatos
és folyamatos fejlesztése szükséges.
Az óvoda és az iskola közötti átmenet segítésére az előkészítő időszak hosszát rugalmasan kell
kezelni, figyelembe véve az iskolába kerülő gyerekek eltérő adottságait, meglévő ismereteit. Ebben
az időszakban kell a pedagógusnak megfigyelnie a tanulókat, és ezekre a megfigyelésekre építve
kezdheti meg a differenciált fejlesztést. A fejlesztési cél az, hogy a betűtanítás és -tanulás –
lehetőség szerint – az első tanév végéig befejeződjék. Az írott nagybetűk írásának tanítása második
osztályra tevődik.
A készségfejlesztés sajátosságainak megfelelően a tananyag egymásra épülően bővül. Az első két
évfolyam témakörei újabb ismeretekkel egészülnek ki és megkezdődik a nyelvi-irodalmi fogalmak
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megalkotásának előkészítése. Az első két évfolyam témakörei megjelennek a harmadik-negyedik
évfolyamon is.
A változatos műfajú és típusú szövegek a tanulók világról szerzett ismereteit bővítik, szó- és
kifejezéskészletüket gazdagítják, ezáltal segítik az önismeretük fejlődését, valamint a
közösségekben (család, osztály, iskola, település) való eligazodásukat. A tanulók ebben a
fejlesztési szakaszban magyar népköltészeti alkotásokkal (népmese, mondóka, szólás, közmondás,
találós kérdés, népdal), és magyar szerzők műveivel (műmese, vers, versrészlet) találkoznak.
Ez az időszak alkalmas arra is, hogy a tanuló felfedezze a körülötte lévő közösségi értékeket:
otthon, család, iskola, haza. Itt alapozzuk meg az önálló ismeretszerzést. A különböző típusú
szövegek feldolgozása a későbbi szaktárgyi tanulást készítik elő. A pedagógus kiemelt feladata és
lehetősége, hogy a gyermek a tanulást pozitív élményként élje meg.
Az olvasástanuláshoz hasonlóan az írástanulás előkészítésére és jelrendszerének elsajátítására is
elegendő időt kell biztosítani, differenciáltan kezelve a tanulók képességbeli eltéréseit.
Az írás és a helyesírás szerves egységet alkot. Az anyanyelvi ismeretek átadása a gyakorlati
nyelvhasználaton keresztül történik, a fejlesztésre összpontosít. Középpontba kerül a helyesírási
készség fejlesztése és a rendezett kézírás kialakítása.
Ez teszi lehetővé, hogy a tanuló írásban is képes legyen gondolatait kifejezni, azt megfelelően
formába önteni.
Matematika
Az alsó tagozatos matematikatanítás legfőbb célja a matematikai ismeretek és gondolati
tevékenységek széles körű tapasztalati alapozása, valamint a kapcsolódó biztos matematikai
készségek kialakítása, melyekre a későbbi évfolyamok építhetnek. Alapvető fontosságú, hogy a
gyerekek valóságon alapuló saját cselekvő tapasztalataik és élményeik révén jussanak el jól
megértett, sok szálon kapcsolódó ismeretekhez, mert ezek jelentik majd a hétköznapi életben
hosszú távon használható tudásukat.
A matematika spirális felépítésének megfelelően alsó tagozaton széles körű tárgyi tevékenységek
alapozzák meg a változatos képi ábrázolásokat, amelyek szükségesek a későbbi absztrakcióhoz,
és alkalmassá teszik a tanulókat a felső tagozaton, középiskolában megjelenő szimbolikus
gondolkodásra.
A matematika tantárgy a Nemzeti alaptantervben rögzített kulcskompetenciákat az alábbi módon
fejleszti:
A tanulás kompetenciái: Az alkalmazható matematikatudás megszerzését segíti a tanulók
ösztönzése kérdések, problémák megfogalmazására. Emellett a tanulók szabadabb
kommunikációja érdekében fontos, hogy merjenek segítséget kérni a tanítótól és társaiktól, ha
nehézségekbe ütköznek munkájuk során. Fontos az is, hogy a tanulóközösség természetesnek
vegye, a tanulási folyamat részének tekintse a tévedést, a vitákat. Ez akár az egész
tanulócsoportot érintő, interaktív formája az egymástól való tanulásnak.
A kommunikációs kompetenciák: A tanulók kommunikációs képességeinek fejlesztését segítik
a kooperatív munkaformák, amelyek lehetőséget adnak a szóbeli és írásbeli kifejezőkészség
gyakorlására. Kezdetben saját kifejezőeszközeikkel kommunikálhatnak, például megmutatással,
rajzzal, mozgással, saját szavakkal. Ezeket később fokozatosan segítünk egyre pontosabbá,
szakszerűbbé tenni. Ez támogatja a matematika nyelvének megértését, a matematikai
szövegalkotást, ami elengedhetetlen a matematikai gondolkodáshoz, a valóságos problémákat
leíró matematikai modellek megalkotásához. A matematika nyelvének megfelelő alkalmazása a
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matematikai szókincs ismeretét, valamint a nyelvtani kapcsolatok helyes értését és használatát
jelenti, amiket szintén alsó tagozaton alapozunk.
A digitális kompetenciák: A tanuló a digitális eszközöket már ebben a nevelési-oktatási
szakaszban is a tanulás, gyakorlás szolgálatába állítja, amikor egyszerű matematikai jelenségeket
figyel meg számológépen, vagy számítógépes fejlesztő játékokat használ a műveletek, a
problémamegoldás gyakorlására.
A matematikai, gondolkodási kompetenciák: A matematikai gondolkodás fejlesztése
szempontjából kiemelt szerepe van a logikai, a stratégiai és a véletlennel kapcsolatos játékoknak.
Alsó tagozaton évfolyamonként spirálisan visszatérnek ugyanazok a témakörök, újabb elemekkel
bővülve. Bizonyos tevékenységeket újra és újra elvégzünk, egyrészt azért, mert ez segíti az
analógiák épülését, másrészt mert lehetőséget nyújt a kapcsolódási pontok keresésére,
megértésére a matematika különböző területei és ismeretei között. Kiemelt szerepe van az alkotó
gondolkodás fejlesztésének, ugyanis a gyermek azt érti meg, amit meg is alkot. Az alkotás segít,
hogy a tanuló értve tudja megalkotni maga számára az új fogalmakat, beágyazva a formálódó
fogalmi rendjébe.
Fontos, hogy egy-egy témakört, problémát, ismeretet több oldalról, sokrétűen és mind
szemléletükben, mind matematikai tartalmukban egyaránt változatos eszközök használatával,
tevékenységeken keresztül közelítsünk meg. Ez segíti, hogy a gondolkodás rugalmas maradjon,
valamint a fogalmak és ezek egymás közti viszonyai, összefüggései igazán megértésre
kerüljenek, elmélyüljenek.
Az ismeretek, fogalmak elmélyülését segíti az analógiás gondolkodás is, mely a felismert
törvényszerűségeket alkalmazza hasonló vagy egészen más területeken. Ennek fejlesztése is
fontos feladat az egyes témakörökben: a bővülő számkör fejben és írásban végzett műveletei
során, a szabályjátékok kapcsán, a méréseknél, egyszerű és gondolkodtató szöveges feladatok
különbözőképpen megfogalmazott problémáiban, térben és síkban végzett alkotásoknál, illetve
mindezen területek összekapcsolásakor. A tanulók a sokféle formában megjelenő közös jegyek
alapján alakítják ki a fogalmak belső reprezentációját, ezért alsó tagozaton nem szerepelnek
megtanulandó matematikai definíciók a tananyagban. A konkrét tevékenységek csak lassan
válnak belsővé, gondolativá. Ennek kialakulásához megfelelő időt kell biztosítani, ami
egyénenként eltérő lehet, és ritkán zárul le alsó tagozatban. A tanulók a tanórán hallott
kifejezéseket először megértik, majd később maguk is helyesen használják azokat. A
kerettantervben azok a fogalmak szerepelnek, amelyek helyes alkalmazását elvárjuk a tanulóktól,
de a meghatározását nem.
A személyes és társas kapcsolati kompetenciák: Alsó tagozaton a matematikai fejlesztés fontos
eszköze a játék, mely a személyiségfejlesztő és közösségépítő hatása mellett élvezetes módot
kínál minden témakörnél a problémafelvetésre, problémaelemzésre, problémamegoldásra és a
gyakorlásra.
A kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái: A
matematika olyan tudomány, amely összeköti a különböző kultúrákat. A tanuló megismeri a
gondolkodás logikai felépítésének eleganciáját, a matematikának a természethez, a
művészetekhez és az épített környezethez fűződő viszonyát.
Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák: A problémafelvetés és -megoldás
során a tanuló maga fedezi fel a megoldáshoz vezető utat, megtapasztalja, hogy több lehetséges
megoldási út is van. A különböző megoldási lehetőségek keresése fejleszti a gondolkodás
rugalmasságát és az új ötletek megalkotásának képességét.
Az alsó tagozaton a témaköröket nem lehet élesen, órákra lebontva elkülöníteni. Az egyes
témakörök egymást erősítik, kiegészítik, magyarázzák. A matematikatanítás így lesz igazán
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komplex. Minden órának szerves része a különféle problémák felvetése. A halmazok képzése,
vizsgálata minden témakört áthat. Minden órán lehet számolást gyakorolni, szöveges feladatot
megoldani, játékos formában, néhány percben. A gyerekek életkori sajátosságaihoz igazodik a
gyakori tevékenységváltás, és ez egyszerre több témakört is érinthet. A javasolt minimális
óraszám tehát nem jelenti azt, hogy a témakört egymás utáni órákon kell feldolgozni, és azt sem,
hogy az adott óraszám alatt egy-egy témakör lezárásra kerül. Az egyes témaköröknél megjelenő
javasolt minimális óraszám inkább csak a tananyagelosztás időbeli arányaira igyekszik rámutatni,
ugyanakkor nem jelöli ki az egyes témakörök fontossági sorrendjét. Azonban azoknál a
témaköröknél, ahol kifejezetten fontosnak tartottuk, hogy minden órának részét képezzék, ott a
javasolt óraszám mellett külön is feltüntettük: „A témakör tartalma további tanórákon is
folyamatosan jelenjen meg!”
Környezetismeret
A környezetismeret tantárgy a Természettudomány és földrajz tanulási terület bevezető tantárgya,
mely az alsó tagozat 3–4. évfolyamán jelenik meg.
A tantárgy épít az 1–2. osztályos olvasás, valamint a technológia és a matematika tantárgy keretein
belül történő fejlesztésre.
A tantárgy legfontosabb célja, hogy a gyermekek életkori sajátosságaira, kognitív fejlődésére,
valamint kíváncsiságára építve képessé tegye őket szűkebb és tágabb környezetük, valamint saját
testük megismerésére, a változások megértésére, alapvető ok-okozati összefüggések meglátására.
A tanulók a természettudományos ismeretszerzés és -feldolgozás módszereire épülő tevékenységek
révén, cselekvő úton szereznek tapasztalatokat, aktívan vesznek részt a fejlesztés folyamatában. A
megismerési módszerek (megfigyelés, leírás, összehasonlítás, csoportosítás, mérés és kísérlet)
elsajátításán és alkalmazásán keresztül fejlődnek azon alapvető képességeik (megfigyelő, leíró,
azonosító, megkülönböztető képesség, mérési technika, kísérletezéshez szükséges képességek),
melyek a természettudományos megismeréshez szükségesek, valamint kialakulnak az ezekhez
nélkülözhetetlen alapvető szokásaik is.
Kiemelt jelentőségű, hogy a gyermekek saját tapasztalataikon keresztül olyan
természettudományos tapasztalatok birtokába jussanak, melyek segítik eligazodásukat az őket
körülvevő természeti, társadalmi és gazdasági környezetben, valamint képessé teszi őket arra, hogy
környezetükkel harmonikusan együtt éljenek. A tantárgy tanulása során tehát erősíthető a
környezet iránti érdeklődés, felelősségvállalás.
Alapvető fontossággal jelenik meg a tantárgy céljai között az egészség megőrzése és az egészséges
életvitel összetevői közötti összefüggés felismerése, az egészséges életmód szokásainak alakítása,
valamint az egészséget károsító hatások tudatos kerülésére való nevelés.
A tantárgy céljaiból következik, hogy szükségszerűen szervesen kötődik a hétköznapi élethez, s
így erősen gyakorlatorientált. Nem ismereteket tanít meg a gyermekek számára, hanem a
gyermekek saját tevékenységeinek tapasztalatai által készíti elő a fogalomalkotást.
A tevékenységek végzése során szerzett élmények biztosítják a megismerés és felfedezés örömét,
ezáltal hozzájárulnak ahhoz, hogy folyamatos legyen a tanulók motivációja arra, hogy a
természettudományok és a földrajz tárgykörébe tartozó problémákat minél mélyebben
megismerhessék, megérthessék.
Eközben a tanulók a mindenki által elérhető és alkalmazható természettudományos műveltség
alapjainak birtokába jutnak.
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A környezetismeret tantárgy a Nemzeti alaptantervben rögzített kulcskompetenciákat az alábbi
módon fejleszti:
A tanulás kompetenciái: A megfigyelések algoritmusának követésével, összehasonlítások,
csoportosítások végzésével, valamint a mérés és a kísérletezés algoritmusának megvalósításával a
tanuló aktív tanulási utat jár be, eközben fejlődnek megismerési képességei. Vizsgálatainak
eredményeit összeveti hipotéziseivel, ezzel fejlődik problémamegoldó, valamint mérlegelő
gondolkodása. Tanulási stratégiákat használ fel: tapasztalatai rögzítéséhez egyszerű ábrákat,
grafikus szervezőket használ, készít.
A kommunikációs kompetenciák: A tanuló a megismerő tevékenységek során tapasztalatait
lejegyzi vagy szóban megfogalmazza, így fejlődik azon készsége, hogy érthetően és pontosan
fejezze ki gondolatait. Eközben törekszik a természettudományos szaknyelv pontos használatára.
A vizsgálatok végzésekor információkat gyűjt, rendszerez. A megfigyelés, összehasonlítás,
csoportosítás, mérés és kísérletezés során fejlődik a szöveges módon, a táblázattal és a
grafikonokkal megadott információk megértésének képessége.
A digitális kompetenciák: A környezetismeret tanulása során a tanuló kiegészítő információkat
gyűjt digitális forrásokból, illetve tapasztalati úton szerzett ismeretei rögzítésére online feladatokat,
alkalmazásokat használ.
A matematikai, gondolkodási kompetenciák: Az ismeretszerző módszerek elsajátítása közben
fejlődik a tanuló problémamegoldó gondolkodása. A vizsgálatok, kísérletek végzése ösztönzi őt,
hogy kérdéseket tegyen fel, ok-okozati összefüggésekre jöjjön rá, következtetéseket vonjon le.
Mivel a képességfejlesztés az egyes témák komplex feldolgozása közben valósul meg, fejlődik
rendszerszemlélete. Kezdeti perceptuális tanulása mellett képessé válik a verbális tanulásra.
A személyes és társas kapcsolati kompetenciák: A környezetismeret tanulása cselekvő
tapasztalatszerzésre épül, melynek során a tanuló csoporttagként, társaival együtt végzi
tevékenységét. A gyakorlati feladatok végzésekor döntéseket hoz, időbeosztást készít.
A kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái: A
környezetismeret tanulása során a tanuló megismeri hazánk kulturális örökségének egyes elemeit.
Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák: A környezetismeret tanulása során
végzett tevékenységekkel a tanuló képessé válik arra, hogy társaival együttműködjön. Megtanul a
csoporton belül különböző szerepekben feladatot végezni és munkájáért felelősséget vállalni.
Ének-zene
Az ének- zenei nevelés a tanuló identitástudatának kialakítása és személyiségfejlődése
szempontjából kiemelkedő fontosságú. A zenei nevelés akkor lesz eredményes, ha kialakul a
tanuló zenei anyanyelve, mely által hazájához, nemzetéhez értelmileg és érzelmileg egyaránt
kötődik. A pedagógus munkájának érdemi szerepe van a gyermek iskolai életében, ennek hatása
életre szóló, túlmutat az iskola falain.
Az ének-zenei nevelés speciálisan olyan készségeket, képességeket, kompetenciákat is fejleszt,
melyek hatással vannak egyéb, nem zenei képességekre is (transzferhatás).
Az ének-zene tantárgy a következő módon fejleszti a Nemzeti alaptantervben megfogalmazott
kulcskompetenciákat:
A tanulás kompetenciái: A tanár és a tanuló együttműködésének kiemelt szerepe van az aktív
tanulás kompetenciáinak kialakításában és fenntartásában, megerősítésében és
továbbfejlesztésében. Ebben az ének-zenére különösen fontos szerep hárul. Az ének-zene
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tanulását nem a hagyományosnak tekintett tanulási módok, hanem a ráérzés, a gyakorlás
(ismétlés) és az önreflexivitás támogatja. Ebből adódik, hogy a tanulásból adódó sikeresség
élményként jelenik meg. Ennek az élménynek a megtapasztalása más tárgyak tanulásához is
pozitívan járul hozzá.
A kommunikációs kompetenciák: Az írott és a beszélt nyelvhez hasonlóan létezik zenei
anyanyelv is, mely saját szintaktikával rendelkező, hierarchikus rendszer. Ezek feldolgozása
azonos agyi struktúrák által történik, ezért a zene kiválóan alkalmas az anyanyelvi és az idegen
nyelvi kompetenciák fejlesztésére, illetve a beszédnehézségek enyhítésére, melyekre hatékony
eszköz a ritmus és a hallásfejlesztés. Lényeges a szöveges éneklés mint verbális kommunikáció,
valamint a saját, alkotó gondolatokat kifejező improvizáció. A tanuló megismeri a zene
mindennapi funkcióját, és megtanulja értelmezni a zene médiában történő használatát is.
A digitális kompetenciák: A tanuló a digitális világban él és annak eszközeit használja
mindennapjaihoz, ezért az oktatás hatékonyságát növeli, ha a pedagógus épít a tanuló ilyen irányú
jártasságára. A tanuló kezében lévő mindennapos digitális eszközök alkalmasak arra is, hogy
használójuk számára a zenei kommunikáció eszközei legyenek. A zenei szoftverek, alkalmazások
játékosan fejlesztik az infokommunikációs kompetenciákat.
A személyes és társas kapcsolati kompetenciák: A tanuló megtapasztalja az együttműködés
hatékonyságát a csoportos zenei tevékenységeken keresztül (pl. kórus), és lehetősége van
véleményének, gondolatainak kinyilvánítására. Mások produkciójának tisztelettel való figyelése a
különböző nézőpontok iránti toleranciáját formálja.
A kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái: Az
önkifejezés, a kreativitás és a szépérzék fejlesztése keretében a tanuló a zenét sajátos nyelvként
ismeri fel, mellyel képessé válik gondolatai, érzései tolmácsolására, használva az improvizáció
adta lehetőségeket is.
A zenei nevelés Magyarországon a Kodály Zoltán által megalkotott filozófiát követve,
tevékenység központú módszer alapján valósul meg.
A magyar zenekultúra évszázados hagyománya, hatalmas magyar dallamkincse, bőséges
tartalmat kínál a zenei oktatás minden szintjéhez. Zenei anyanyelvünk, általános műveltségünk
megalapozásának és nemzeti azonosságtudatunknak fontos tényezője.
„Mielőtt más népeket akarunk megérteni, magunkat kell megértenünk. Semmi sem alkalmasabb
erre, mint a népdal. Erre az alapra épülhet olyan zenei műveltség, mely nemzeti, de lelket tár
minden nép nagy alkotásainak. Értékmérőt is kap a népdallal, aki e századok csiszolta
tökéletességhez méri, amit hall: nem tévesztik meg többé hamis bálványok..." (Kodály Zoltán)
Vizuális kultúra
A vizuális nevelés legfontosabb célja, hogy segítse a tanulókat az őket körülvevő világ vizuálisan
értelmezhető jelenségeinek megértésében, ezen belül a vizuális művészeti alkotások átélésében és
értelmezésében, illetve ennek segítségével környezetünk tudatos alakításában. Ez a cél a tanórai
kereteken belül az alkotva befogadás elvét követve valósulhat meg a leghatékonyabban, azaz a
tantárgy jellemző tulajdonsága, hogy aktív tanulói tevékenységen alapul.
A tantárgy fontos célja, hogy a tanulók az iskolában megismerjék a magyarság által létrehozott
legfontosabb képzőművészeti és építészeti műalkotásokat, nemzetünk hagyományos
tárgykultúráját és díszítőművészetét. A tantárgy kulcsszerepet játszik a tanulók érzelmi
fejlesztésében, mely az őket körülvevő világhoz való pozitív érzelmi viszonyulásuk kialakításának
fontos eszköze. Ennek eredményeként elérendő cél, hogy a tanulók a magyar kultúrára büszkék
legyenek, és kötődjenek szülőföldünk értékeihez.
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További fontos cél, hogy a tanulók ismerjék meg az európai és egyetemes vizuális kultúra
legjelentősebb képzőművészeti és építészeti alkotásait, alakuljon ki bennük érdeklődés a vizuális
jellegű művészetek iránt. Váljanak nyitottá a régmúlt korok, illetve az őket körülvevő XXI. század
művészeti jelenségek befogadására.
A vizuális kultúra tantárgy tartalmát három részterület, a képzőművészet, a vizuális kommunikáció
és a tárgy- és környezetkultúra képezi. A vizuális nevelés szempontjából a képzőművészet
részterület az ábrázoló és kifejező szándékú, esetleg művészi élményt nyújtó képalkotással, illetve
befogadással foglalkozik, a tárgy- és környezetkultúra részterület az ember tervezett tárgyi és
épített környezetét jelenti, a vizuális kommunikáció pedig képekben, gyakran kép és szöveg
egységében megjelenő, eleve kommunikációs célú képalkotással foglalkozik. E részterületek
tartalmi elemei különböző hangsúllyal, de minden iskolaszakaszban jelen vannak a tantervi
követelményekben. A Nat alapelvei alapján a vizuális kultúra tantárgy gyakorlatközpontúsága a
vizuális megismerés, a közvetlen tapasztalatszerzés, az elemző-szintetizáló gondolkodás
egységében értelmezendő, és a tanulók ténylegesen megvalósuló alkotó munkáját szolgálja.
A vizuális fejlesztés legfontosabb célja adott iskolaszakaszokban az életkornak megfelelő
szinteken játékos, kreatív szemlélet kialakítása és alkalmazása.
Fontos cél továbbá a minél szélesebb körű anyaghasználat, az alkotó tevékenységen keresztül a kéz
finommotorikájának fejlesztése, a változatos médiumok és megközelítési módok alkalmazása, a
vizuális médiumok közötti átjárhatóság és a művészi gondolkodás szabadságának a kialakítása.
Mindez segíti a tanulók tájékozódását az őket érő nagy mennyiségű vizuális információ
feldolgozásában, szelektálásában, s végül majd az önálló, mérlegelni képes szemlélet
kialakításában. Jelen korunk jellemző képkészítési lehetőségeit is figyelembe véve további cél a
vizuális kommunikáció digitális kultúrához is köthető mindennapi formáinak, illetve az épített
környezet és a tárgyi világnak a vizsgálata, valamint a környezetalakítás tudatosságának
fejlesztése.
A vizuális nevelés kiemelt feladatának tekinti a kreativitás fejlesztését, mely a vizuális
problémamegoldás folyamatában fejleszthető és gyakorolható. A tanulók kreativitása az örömteli,
kísérletező, az élményekben gazdag, alkotó tevékenység közben bontakozhat és teljesedhet ki,
mely mind az egyén, mind pedig a közösség alkotó energiáinak a motorja lehet. Lényeges elem
mindezekben a motiváció kialakítása az önmagát folytonosan építő, alkotói magatartás
megteremtésére és a folyamatos önművelésre. Ezzel összefüggésben fontos a tanulók
önértékelésének és önismeretének fejlesztése, a mérlegelő szemlélet kialakítása, amelynek az
önálló és a társakkal együttműködő gyakorlati feladatmegoldásokban kell megjelennie és
működnie a tanulók fejlesztése során. A vizuális nevelés a tanulók személyiségfejlesztésének
rendkívül fontos eleme, hiszen az itt alkalmazott tevékenységekre jellemző alkotva tanulás
érzelmeket gazdagító, empátiát, intuíciót és minőségérzéket, valamint önmagukkal szembeni
igényességet kialakító hatása működik.
A vizuális kultúra tantárgy a következő módon fejleszti a Nemzeti alaptantervben
megfogalmazott kulcskompetenciákat:
A tanulás kompetenciái: Ahogyan a kisgyermekkorban a megismerés alapvető eszköze a
vizualitás, úgy a későbbi tanulási folyamatban is meghatározó szerepe van a vizuálisan nyerhető
információk feldolgozásának. A vizuális megfigyelés, a belső képalkotás, a vizuális elemzés,
összehasonlítás, esetleg a tapasztalatok, a következtetések vizuális megjelenítése – kiváltképp a
digitális kor vizuális dominanciája miatt – az információszerzés, a tanulás feltétele. A vizuális
információszerzés rutinja különösen fontos az önálló tanulás szempontjából. A vizuális
gondolkodás ugyanakkor nemcsak az információszerzést, hanem az információk feldolgozását és
a gondolkodási folyamatokat is ösztönözheti, segítséget nyújtva különböző tanulási stílusok és
stratégiák megtalálásában. Miközben a vizuális kultúra tantárgy változatos tevékenységei és
fejlesztési technikái más műveltségi területeket is támogathatnak, olyan tanulási motivációt
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jelentenek, melyek érdekesebbé, izgalmasabbá és sikeresebbé tehetik a tanulók számára a
tanulást.
A kommunikációs kompetenciák: A vizuális kultúra tantárgy célja, hogy a tanulók
megismerjék és használják a vizuális kommunikáció lehetőségeinek minél szélesebb skáláját. A
digitáliseszköz-használat – a kommunikációs csatornák átalakításával – folyamatosan hatást
gyakorol a kommunikáció domináns formáira és minőségére. A vizuális kommunikációs formák
értelmezése, értő és felelős használata – ami a vizuális kultúra tantárgy keretében fejleszthető
leginkább – a mindennapi életben is elengedhetetlen. A vizuális kultúra a művészeti nevelés
olyan átfogó megközelítésére törekszik, melynek keretében sokféle önkifejezési forma (vizuális
megjelenítés, beszéd, mozgás) gyakorlására van mód, ami a kommunikációs lehetőségek körét is
tágítja.
A digitális kompetenciák: A digitális kor, amelyben élünk, nagyrészt vizuális kommunikációs
formákat használ, ezért a vizuális kultúra tantárgynak is alapvető feladata, hogy segítse a digitális
médiumok használatát, mind a közlés, mind a befogadás képességeinek fejlesztésével. A kreatív
feladatmegoldás érdekében a tanulók digitálisan hozzáférhető információkat gyűjtenek, és
életkori sajátosságaiknak megfelelően lehetőséget kapnak arra, hogy az egy-egy tananyagrész
produktumát digitális formában készítsék el. Ezáltal megtanulják, hogy hogyan érdemes alkotó
folyamatba építeni az elérhető és összegyűjthető információkat, és hogyan lehet felhasználni a
technikai lehetőségeket. A digitális technika lehetőségeinek előre nem látható fejlődési iránya
miatt legfontosabb éppen a változásokra reagálni tudó tanulói személyiség fejlesztése.
A matematikai, gondolkodási kompetenciák: A megismerési folyamatok fontos eleme a
vizuális megfigyelés. A vizualitás a belső képalkotásnak, majd az ismeretszerzésnek és a
magasabb szintű gondolkodási folyamatoknak is sajátos eszköze. A vizuális kultúra tanulása
során mind a szabad alkotásban, mind az egyszerű tervezési feladatokban a problémamegoldó
gondolkodást gyakorolhatja a tanuló. Minden problémamegoldás esetében nagy jelentősége van a
szabad asszociáción alapuló, divergens gondolkodási szakaszoknak, amelyet a vizuális kultúra
tantárgy tanulása a nyitottság, az egyéni ötletek és a sajátos kifejezési megoldások bemutatásával
és elfogadásával jelentős mértékben képes fejleszteni.
A személyes és társas kompetenciák: A művészettel nevelés elvének megfelelően a vizuális
kultúra tantárgy kiemelt feladata a személyiség fejlesztése, különös tekintettel a személyes és
társas kompetenciákra. A tantárgy egyik jellemzője a gazdag önkifejezési formák támogatása,
ami segíti az önismeretet és a reális önértékelés kialakítását, miközben a változatos tevékenységi
formák nagyobb esélyt adnak a sikerélmény elérésére. Az érzelmek kifejezéséhez, felismeréséhez
és szabályozásához kapcsolódó készségek gyakorlása ugyanakkor szerepet játszik a társas
viselkedésben is. A vizuális kultúra tantárgy – és ezen belül a kreatív problémamegoldás
fejlesztésének – lehetősége, hogy csoportos együttműködésben valósuljon meg, azaz a
feladatmegoldások sokféle nézőpont és sokféle tudás megjelenítésével, mindenki
közreműködésével és megelégedésével jöjjön létre. A csoportos együttműködésen alapuló alkotó
vagy befogadó feladatmegoldásokban lehetőség van a különböző szerepek megtapasztalására, a
közös döntések megvitatására és a konfliktushelyzetek megoldására, végül a legjobb megoldás
érdekében a produktív tevékenység gyakorlására.
A kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái: A
vizuális kultúra tantárgy, a Művészetek műveltségi terület részeként, hagyományosan magába
foglalja a műalkotások elemző vizsgálatát, így alapvető feladata a művészet kultúraközvetítésben
elfoglalt helyének hangsúlyozása. A tantárgy fontos célja, hogy a tanulók az iskolában
megismerjék a magyarság által létrehozott legfontosabb képzőművészeti és építészeti
alkotásokat, nemzetünk hagyományos tárgykultúráját és díszítőművészetét, ezáltal büszkék
legyenek a magyar kultúrára, és kötődjenek szülőföldünk értékeihez. A befogadó tevékenység
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aktív alkotótevékenységgel támogatva a kreativitásfejlesztés egyedülálló lehetőségeként
működik.
A köznevelésben a vizuális kultúra tantárgy a művészettel nevelés eszköze, s mint ilyen,
általánosan alapozó, vizuális szemlélet kialakítását és fejlesztését tartja elsőrendű feladatának.
A kerettanterv segíti e célok megvalósítását, adott iskolaszakaszokra és ciklusokra kijelölve a
legfontosabb fejlesztési feladatokat, a tanterv témaköreire reflektáló tanári szabadság
figyelembevételével. A kerettanterv fő tematikai egységei, témakörei a – vizuális kultúra
részterületein alapuló – Nat-ban foglalt fő témakörök további részletezéseként alakultak ki. Minden
témakör tartalmazza a megvalósításhoz szükséges óraszámajánlást, támaszkodik a Nat megadott
tanulási eredményekre, és minden témakör fejlesztési feladatok és ismeretek, minimális
fogalomkészlet megadásával konkretizálja az adott tanítási egység elvárható követelményeit. A
tematikai egységek és meghatározott fejlesztési feladatok és ismeretek nem jelölnek időrendi sort,
és nem azonosak egy-egy tanóra tananyagával, feladataival. Az egységek rugalmasan kezelhetők,
a tanulásszervezés felépítésének logikája mentén történő saját igényű alkalmazás és az adott
évfolyamra ajánlott óraszámjavaslatok figyelembevételével. A kerettantervi fejlesztési feladatok
értelmezését ugyanakkor példák segítik, amelyek az adott követelmény pontosabb értelmezéséhez
adnak ötleteket, illetve inspirálják a helyi tanterv vagy tanmenet tervezését. Egy-egy témakörnél
megjelenő fogalmak iskolai feldolgozása természetesen az adott témakör fejlesztési feladataival
összekapcsolva értelmezendő. Minden fejlesztési szakaszban és minden témakör esetében csak a
belépő új fogalmak jelennek meg, de a már bevezetett fogalmakhoz kapcsolódó tudás elmélyítése
és további felhasználása érdekében a fogalmak magasabb évfolyamokon az aktuális fejlesztési
feladatoknak megfelelően, az iskola saját igényeinek, és a tanulók aktuális fejlettségi szintjének
megfelelően ismételhetők.
Digitális kultúra
A 3–4. évfolyamon a digitális kultúra tantárgy megalapozza azokat a tudáselemeket, attitűdöket,
melyekre egyrészt a tárgy későbbi tanulása során lesz szükségük a tanulóknak, másrészt lehetővé
teszi a digitális kompetencia más tudásterületeken történő alkalmazását.
Az információs társadalom, a digitális kor olyan lehetőségekkel és kihívásokkal jár együtt,
melyek alapjaiban változtatják meg a tanulási környezetet, a tudásépítés színtereit, lehetőségeit és
módszereit, valamint a tanító szerepét is más megvilágításba helyezik. A tanulás-tanítás egyik
célja, hogy a korábban megszerzett alapkészségek mellett a digitális kompetenciák is beépüljenek
a tanulók tudásrendszerébe. Az adott életkori szakaszban fontos feladat az is, hogy azok a tanulók
is részesüljenek a fejlesztésből, akik otthoni körülményeik miatt még nem kerültek kapcsolatba a
digitális környezettel, eszközökkel, lehetőségekkel.
A digitális kultúra tantárgy a Nemzeti alaptantervben rögzített kulcskompetenciákat az alábbi
módon fejleszti:
A tanulás kompetenciái: A digitális kultúra tanulása során a tanuló képessé válik a digitális
környezetben, felhőalapú információmegosztó rendszerekben megszerezhető tudáselemek
keresésére.
A kommunikációs kompetenciák: A digitális kultúra tantárgy fejleszti az eszközhasználatot, így
különösen a kommunikációs eszközök használatát.
A digitális kompetenciák: A digitális kultúra tantárgy elsősorban a digitális kompetenciákat
fejleszti. Ezeket a tanuló képes lesz egyéb tudásterületeken, a mindennapi életben is alkalmazni.
A tantárgy segíti a kreatív alkotótevékenységhez szükséges képességek kialakítását és fejlesztését
is.
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A matematikai, gondolkodási kompetenciák: A digitális kultúra keretében végzett tevékenység
fejleszti a tanulónak a problémák megoldása során szükséges analizáló és szintetizáló
gondolkodását.
A személyes és társas kapcsolati kompetenciák: A digitális kultúra tantárgy keretében végzett
tevékenység elősegíti az online térben való szerepelvárásoknak megfelelő kommunikációs stílus
kialakítását.
A kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái: A
digitális kultúra tantárgy keretében végzett tevékenység kialakítja azokat a biztos és koherens
kompetenciákat, melyek birtokában lehetőség nyílik az önkifejezési tevékenységek szélesebb
körben történő bemutatására.
Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák: A digitális kultúra tantárgy keretében
végzett tevékenység fejleszti a tanuló azon képességét, hogy alkalmazkodni tudjon a változó
környezethez, képes legyen tudását folyamatosan felülvizsgálni és frissíteni, alkalmazni a
problémák megoldására.
A digitális világ körülöttünk témakör a problémamegoldást tartja szem előtt. Elsősorban nem a
tárgyi feltételekről, hanem a technológiai megoldásokról, digitális írástudásról, kultúráról,
műveltségről van szó. A hangsúly itt nem a konkrét probléma technikai megoldásán van, hanem
egy olyan szemléletmód kialakításán, melynek keretében a digitális környezet, az információs
társadalom gyakran felmerülő problémáit, összefüggő problémacsoportjait tudják megérteni a
gyerekek.
A digitális eszközök használata témakör tanításával elsősorban az a célunk, hogy a tanulók
átfogó képet kapjanak arról, milyen feladatok megoldására alkalmasak az élet minden területét
behálózó digitális eszközök, és nem utolsósorban tisztában legyenek alkalmazásuk
szükségességével. Megértik, hogy ezek az eszközök megkönnyítik az életünket, bizonyos
tevékenységeket gyorsabbá tesznek, több ember számára földrajzi távolságokat, időbeni
távolságokat hidalnak át, olcsóbbá teszik a kommunikációt, és nem utolsósorban mindenki
számára elérhetővé teszik a feladatok megoldásának folyamatát.
Az Alkotás digitális eszközökkel témakör tanítása során áttekintjük azokat a területeket, ahol
valamilyen digitális megoldást alkalmazunk, azonban ezt mindig problémaszituációban, a
gyerekek életéből vett feladatok megoldása során végezzük. Rendkívül fontosnak tartjuk azt is,
hogy nem önmagukban álló kész megoldásokat mutatunk be, hanem egy olyan repertoárt adunk a
gyerekek kezébe, hogy a digitális eszközök segítségével inspiráló informatikai környezetben
tudják megoldani a felmerülő problémákat. E folyamatot minden esetben a konkrét és
gyermekközeli valóságból vett példákkal illusztráljuk.
Az Információszerzés az e-Világban témakörben az információval, annak megszerzésével,
tárolásával, értékelésével és kreatív felhasználásával foglalkoznak a tanulók. Betekintést nyernek
a különböző infokommunikációs technológiákba, megtanulnak az őket érdeklő témakörökben,
más tantárgyak tanulása során felmerülő kérdésekben egyszerű információkat keresni és
felhasználni, pl. kiselőadások, gyűjtőmunka, projektek alkalmával.
A Védekezés a digitális világ veszélyei ellen témakörnél kerülnek szembe a gyerekek azzal a
problémával, hogy a fellelhető információk között sok hamis és félrevezető is található, valamint,
hogy a digitális térnek veszélyei is lehetnek. Kialakítjuk a digitális világ veszélyei elleni
védekezést lehetővé tevő tudáselemeket és védekezési stratégiákat, melyekkel tanítói és szülői
segítséggel, valamint biztos háttérrel képesek felismerni, blokkolni és jelezni az őket ért
kedvezőtlen hatásokat.
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A robotika és a kódolás alapjai témakör újonnan jelenik meg az oktatásban. Megközelítésmódja
egyértelműen problémacentrikus, középpontjában az áll, hogy hogyan lehet egy adott problémát
felismerni, a problémához megfelelő megoldási módot találni, illetve más problémákhoz
kidolgozott megoldási algoritmusokat az adott problémához alakítani, a probléma kisebb mértékű
változása esetén az algoritmust hozzáigazítani. Ehhez a témakörhöz nem feltétlenül szükséges
számítógép és informatikai környezet, legalábbis annak alapozó szakaszában. Olyan problémákat
és a problémák megoldásához szükséges algoritmusokat kell gyűjtenünk a gyerekek életéből,
melyek segítségével jól felismerhetők az algoritmus azon ismérvei, melyek ebben az életkorban
megtanítandók. Úgymint az elemi lépések egymásutánisága, a lépések kötött sorrendje, illetve az
azonos bemenő adatok esetén az algoritmus rendre azonos kimenő adatainak létrehozása.
Különböző szituációkat, játékhelyzeteket kell biztosítanunk, hogy ezeket az algoritmusokat el is
játsszák, át is éljék a gyerekek. Ez lehet a hétköznapi, gyakran ismétlődő tevékenység eljátszása,
azok lépéseinek megbeszélése, vicces szituációkban az egyes lépések kihagyása vagy felcserélése
és ennek alapján az algoritmus végkimenetének megítélése. Érdemes különböző tantárgyakban,
cselekvésekben algoritmusokat keresni, miután az algoritmus természetével természetesen nem
definíció szinten, hanem a tapasztalat alapján tisztában vannak a gyerekek. Minden egyes alsó
tagozatos tantárgy tananyagában találhatók algoritmusok, melyeket a tanulókkal most már
érdemes ezen a szűrőn keresztül megfigyeltetni. Például matematikából a szöveges feladatok
megoldásának algoritmusa, a próbálgatással történő nyitott mondat megoldásának algoritmusa, az
írásbeli műveletek végzése mind egy-egy algoritmus.

Technika és tervezés
A technika és tervezés tantárgy a problémamegoldó gondolkodást, a saját tapasztalás útján
történő ismeretszerzést helyezi a középpontba, melynek eszköze a tanórákon megvalósuló kreatív
tervező és alkotó munka, a hagyományos kézműves és a legmodernebb digitális technológiák
felhasználásával. A tantervben kiemelt szerepet kap a tanulni tudás, az alkalmazás, a
problémamegoldáson alapuló alkotás. Ezt szolgálják a kínált tevékenységek, a nevelés, a
kompetenciafejlesztés és a műveltségtartalom leírt rendszere, az egyes elemek arányos
megjelenítése.
A technika és tervezés tantárgy a Nemzeti alaptantervben rögzített kulcskompetenciákat az alábbi
módon fejleszti:
A kommunikációs kompetenciák: A tantárgy tanulása során a tanuló elképzeléseit, terveit
megoszthatja társaival, véleményét ütközteti, a különbségek tisztázásával konszenzusra jut. A
tanórákon a csoportban végzett feladatmegoldás során a tanulónak együttműködési készségeit
fejlesztve lehetősége nyílik építő jellegű párbeszédre. A tantárgy technikatörténeti ismeretei
hozzájárulnak a régi korok – esetleg tájegységenként eltérő – elnevezéseinek megismeréséhez és
elsajátításához, amin keresztül bemutatható a gyakorlati tevékenységhez kapcsolódó
nyelvhasználat gazdagsága, árnyaltsága és a tájnyelvi értékek.
A digitális kompetenciák: A tantárgy olyan értékrendet közvetít, melynek szerves része a
környezet folyamatos észlelése, az információhoz jutás, az információk értékelése, beépülése a
hétköznapokba.
A matematikai, gondolkodási kompetenciák: A technika és tervezés a természettudományos
tantárgyak – környezetismeret, természettudomány 5–6. évfolyam – előkészítésében, a tanult
ismeretek szintetizálásában és gyakorlati alkalmazásában tölt be fontos szerepet. A célok
eléréséhez széles körű, differenciált tevékenységrendszert alkalmaz, mellyel megalapozza a
tanulók természettudományos és műszaki műveltségét, segíti a mindennapi életben felmerülő
problémák megoldását.
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A személyes és társas kapcsolati kompetenciák: A tanuló a másokkal közösen végzett
csoportos gyakorlati alkotótevékenységek révén szerez tapasztalatot a csoporttagokkal tervezett
együttműködés kialakításának lehetőségeiről és a csoporton belüli vezetői, illetve végrehajtói
szerepekről.
A kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái: A
tanulóban az iskolai tevékenysége során erősödik a cselekvő tudatosság, amely hozzájárul a
munkára vonatkozó igényességhez, az életvitel aktív alakításához, fejlesztéséhez.
Cél a tanulók életében felmerülő komplex gyakorlati problémák megoldási készségének
kialakítása, a cselekvés általi tanulás és fejlődés támogatása. A tanulók a tanulási folyamat során
használható (működő, megehető, felvehető stb.) produktumokat hoznak létre valódi anyagokból,
ezekhez az adott életkorban biztonságosan használható szerszámokat, eszközöket alkalmazva.
A tantárgy sajátossága, hogy a tanórai tevékenység gyakorlatközpontú; kiemelkedő jellemzője,
hogy a tanulási folyamatban központi szerepet kap az ismereteken túlmutató tudásalkalmazás,
ezért az értékelés elsősorban az alkotó folyamatra, a munkavégzési szokásokra, az elkészült
produktumra irányul, és jelentős szerepet kap benne az elért sikerek, eredmények kiemelése, a
pozitív megerősítés.
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Felső és gimnáziumi tagozat
Magyar nyelv és irodalom
Irodalom
5. évfolyam
A mesék világa
Magyar népdalok
Petőfi Sándor: János vitéz (műfaj, keletkezési körülmények, költői képek, fogalmak)
Idill, életkép, tájleíró költemény ( Arany: Családi kör, Petőfi: Egy estém otthon, Az alföld,
A négyökrös szekér)
Házi olvasmány Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk
6. évfolyam
A mondák világa, fajtái
Arany János: Toldi
Népköltészet és műköltészet
Balladák
Művek a magyar múltból
7. évfolyam
A reformkor
Kölcsey Ferenc művei,
Vörösmarty Mihály művei
Petőfi Sándor művei
Arany János művei
Kisepikai alkotások: novella
8. évfolyam
A Nyugat
Ady Endre munkássága
A Nyugat írói
Írók a két világháború között
Újabb irodalmunk
Művek a 20. század irodalmából
Magyar nyelv
5. évfolyam
A hangok világa
A magyar helyesírás: betűrendbe sorolás, az elválasztás, a keltezés
A szavak felépítése, toldalékok típusai, szóelemekre bontás
A helyesírási alapelvek
A hangalak és a jelentés kapcsolata
6. évfolyam
Az ige
A főnév, melléknév, számnév, határozószó
A névmások
Az igenevek
A viszonyszók
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7. évfolyam
Anyanyelvünk zenéje
A szószerkezetek; Az alanyi-állítmányi szószerkezet; az alany, az állítmány, a tárgyas
szószerkezet
A határozós szószerkezet
A jelzős szószerkezet
A mellérendelő szószerkezetek
A szóösszetételek: szerves és szervetlen
Különírás és egybeírás
8.
évfolyam
Milyen lehet a kommunikáció?
A mondatok fajtái a kommunikációs tartalom és a szerkezet szerint
Az alárendelő összetett mondatok
A mellérendelő összetett mondatok
Az írásjelek
A magyar nyelv története
Magyar nyelv és irodalom gimnáziumi tagozaton
9. évfolyam
A görög mitológia, antik görög epika és líra
Az antik színház és dráma
Az antik római irodalom
Biblia
Az európai irodalom a 4–15. században (középkor)
Az európai irodalom a 14–16. században (reneszánsz)
Középkori nyelvemlékek
Janus Pannonius portréja
Balassi Bálint portréja
A késő reneszánsz, barokk, klasszicizmus (16–17. század)
Kommunikáció, tömegkommunikáció
Nyelvi szintek, a nyelv grammatikai jellemzői
Szövegértés, szövegalkotás
Helyesírási ismeretek
A szöveg
Továbbhaladás feltételei
Irodalom
5. évfolyam
Család, otthon, nemzet – kisepikai alkotások (mese, monda, mítosz) és lírai alkotások
Petőfi Sándor: János vitéz
Szülőföld, táj – lírai és kisepikai alkotások
Prózai nagyepika – ifjúsági regény 1. Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk
Egy szabadon választott meseregény elemzése
6. évfolyam
Hősök az irodalomban
Arany János: Toldi
Szeretet, hazaszeretet, szerelem
Prózai nagyepika – ifjúsági regény 2. - Gárdonyi Géza: Egri csillagok
Szabadon választott világirodalmi ifjúsági regény
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7. évfolyam
Korok és portrék
A)
A középkor
B)
Reneszánsz, humanizmus, reformáció
C)
Irodalmunk a 17–18. században
D-E) Klasszicizmus és romantika
Magyar vagy világirodalmi ifjúsági regény
8. évfolyam
I.
Kárpát-medencei irodalmunk a 20. század első felében
A)
Líra a 20. század első felének magyar irodalmában
B)
Epika a 20. század első felének magyar irodalmában
C)
,,Vérző Magyarország” - Trianon
IV. Kárpát-medencei irodalmunk a 20. század második felében
A)
Líra a 20. század második felének magyar irodalmában
B)
Epika a 20. század második felének magyar irodalmában
C)
Dráma a 20. század második felének magyar irodalmában
V. A 20. századi történelem az irodalomban
(II. világháború, holokauszt, romaholokauszt, a kommunista diktatúra áldozatai, 1956)
VI. Szórakoztató irodalom
Magyar nyelv
5. évfolyam
A kommunikáció alapjai
Helyesírás, nyelvhelyesség – játékosan
Állandósult szókapcsolatok
A nyelvi szintek: beszédhang, fonéma, szóelemek, szavak, szóösszetételek
Hangalak és jelentés
Szövegértés és szövegalkotás a gyakorlatban
6. évfolyam
Szófajok a nagyobb nyelvi egységekben: a mondatokban és a szövegben.
A szófajokhoz kapcsolódó helyesírási, nyelvhelyességi, szövegalkotási, szövegértési tudnivalók
Könyv- és könyvtárhasználat, a kultúra helyszínei
Szövegértés és szövegalkotás a gyakorlatban
Szövegértés, szövegalkotás és kompetenciafejlesztés
7. évfolyam
A kommunikáció, a digitális írásbeliség fejlesztése
Mondat a szövegben – egyszerű mondat részei, mellérendelő szószerkezet
A magyar nyelv társadalmi és földrajzi változatai, szóalkotási módok – játékos feladatokkal
Könyvtárhasználat
8. évfolyam
Készüljünk a felvételire!
Szövegértés, szövegalkotás
Összetett mondat a szövegben
Nyelvtörténet, nyelvrokonság – játékosan
9. évfolyamon Magyar nyelv és irodalom tantárgyból:
Irodalom
I.
Bevezetés az irodalomba – művészet, irodalom
A)
A művészet fogalma, művészeti ágak. Művészet és irodalom.
Az irodalom születése, hatása. Az irodalmi kommunikáció
B)
Szerzők, művek párbeszéde – a művészet
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C)

Népszerű irodalom. Az irodalom határterületei

Műnemi-műfaji rendszer
Az irodalom ősi formái. Mágia, mítosz, mitológia
Az ősi magyar hitvilág
A görög mitológia
Egyéb teremtésmítosz - Babiloni teremtésmítosz
A görög irodalom
Az epika születése
A görög líra, az időmértékes verselés
C) A görög dráma
IV.
A római irodalom+2 óra felzárkóztatásra, elmélyítésre, tehetséggondozásra
V.
A Biblia mint kulturális kód+3 óra felzárkóztatásra, elmélyítésre, tehetséggondozásra
A)
Az Ószövetség
B)
Újszövetség
VI.
A középkor irodalma+3 óra felzárkóztatásra, elmélyítésre, tehetséggondozásra
A)
Egyházi irodalom
B)
Lovagi és udvari irodalom
C)
Dante Alighieri: Isteni színjáték – Pokol (részletek)
D)
A középkor világi irodalma
VII. A reneszánsz irodalma
D)
II.
A)
B)
C)
III.
A)
B)

Magyar nyelv
I.
Kommunikáció – fogalma, eszközei, típusai, zavarai; digitális kommunikáció
A kommunikáció fogalma, tényezői és funkciói
A személyközi kommunikáció
A nem nyelvi jelek
A tömegkommunikáció fogalma, típusai és funkciói
A tömegkommunikáció hatása a gondolkodásra és a nyelvre
Médiaműfajok
A digitális kommunikáció jellemzői, szövegtípusai, az új digitális nyelv
II.
A nyelvi rendszer, a nyelv szerkezeti jellemzői, a nyelvi elemzés, a magyar és az idegen
nyelvek
A nyelv mint jelrendszer
A nyelvi szintek
A magyar nyelv hangrendszere
Hangkapcsolódási szabályszerűségek
A szavak felépítése, a szóelemek (szótő, képző, jel, rag)
A magyar nyelv szófaji rendszere:
alapszófajok, mondatszók és viszonyszók
A szószerkezetek (szintagmák)
A mondat fogalma és csoportosítási szempontjai
Az egyszerű mondat:
az alany, az állítmány, a tárgy, a határozók, a jelzők
Az összetett mondat
Az alárendelő összetett mondatok
A mellérendelő összetett mondatok
A többszörösen összetett mondatok
9.b kommunikáció
I.
Hogyan tanuljunk?
A tanulás módszerei
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A megértés útjai
A vázlatírás
Tanulásmódszertan
Könyv- és könyvtárhasználat
Kiselőadás és felelet
II.
A kommunikáció alapjai
Mi a kommunikáció
A hatékony kommunikáció
A kommunikáció formái
A kommunikációs kapcsolat
A nem nyelvi kommunikáció
A nyilvános beszéd
A vita
III.
Szövegről szövegre
Témáról témára
Egy téma körül
Szövegek között: intertextualitás
IV.
Helyesírásunk alapjai
A magánhangzók és a mássalhangzók
A különírás és az egybeírás
A kezdőbetű
Az idegen szavak helyesírása
Az írásjelek
V.
A szövegalkotás lépései
Az anyaggyűjtés forrásai
Az első lépések
A szöveg felépítése
Az érvelés
A szöveg formálása
VI.
A magyar grammatika alapjai
A hangok és a szóelemek
A szófajok
A mondatok fölépítése
A szórend
A mondatfajták
VII. A nyelvek világa
Anyanyelvünk
Anyanyelvünk és más nyelvek
10.évfolyam
Az angol színház a 16–17. században és Shakespeare
A francia klasszicista színház (17. század)
Zrínyi Miklós: Szigeti veszedelem
Az európai irodalom a 18. században
Csokonai Vitéz Mihály, Berzsenyi Dániel
Az európai irodalom a 19. század első felében (romantika, romantika és realizmus)
Katona József: Bánk bán
Kölcsey Ferenc, Vörösmarty Mihály
Petőfi Sándor
Jókai Mór
A szöveg
Stilisztikai alapismeretek
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Jelentéstan
Továbbhaladás feltételei 10.évfolyamon Magyar nyelv és irodalom tantárgyból:
A reneszánsz irodalma
A reformáció vallásos irodalma, az anyanyelvű kultúra születése
A reformáció világi irodalma
Líra a reformáció korában
Portré: Balassi Bálint
William Shakespeare: LXXV. szonett
Színház- és drámatörténet: dráma a reformáció korában
William Shakespeare:
Romeo és Júlia
vagy
Hamlet, dán királyfi
II.
A barokk és a rokokó irodalma
A)
Epika
a)
Vitairatok, vallásos értekezések – a katolikus megújulás
Pázmány Péter: Alvinczi Péter uramhoz írt öt szép levél (részlet)
b)
Portré: Zrínyi Miklós és a barokk eposz
Zrínyi Miklós: Szigeti veszedelem (részletek)
c)
Levél
d)
Tudományos élet
B)
A kuruc kor lírája: művek, műfajok
III.
A felvilágosodás irodalma
A)
Az európai felvilágosodás
a)
Epika
Jonathan Swift: Gulliver utazásai (részletek)
Voltaire: Candide (részletek)
b)
Színház- és drámatörténet
A francia klasszicista dráma
Irodalom és színház
Molière: A fösvény vagy Tartuffe
Johann Wolfgang von Goethe: Faust I. (részletek)
c)
Líra
Robert Burns: John Anderson
Robert Burns: Falusi randevú
B)
A felvilágosodás korának magyar irodalma: rokokó, klasszicizmus és szentimentalizmus
a)
Epika
Csokonai Vitéz Mihály:
Dorottya vagyis a dámák diadalma a fársángon (részletek)
b)
Líra
Kazinczy Ferenc: Tövisek és virágok (részletek)
Portré: Csokonai Vitéz Mihály
C)
Klasszicizmus és kora romantika a magyar irodalomban
a)
Líra
Portré: Berzsenyi Dániel
Kisfaludy Károly: Mohács (részlet)
Portré: Kölcsey Ferenc
b) Epika
Kölcsey Ferenc: Nemzeti hagyományok (részletek)
Kölcsey Ferenc: Parainesis (részletek)
c)
Színház és dráma
Katona József: Bánk bán
I.
A)
B)
C)
a)
b)
D)
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IV.
a)
b)
c)
d)
e)
V.
A)
a)
b)
c)
B)

A romantika irodalma
Az angolszász romantika
A francia romantika
A német romantika
Az orosz romantika
A lengyel romantika
A magyar romantika irodalma
Életművek a magyar romantika irodalmából
Vörösmarty Mihály
Petőfi Sándor
Jókai Mór
Tudományos élet a romantika korában

Magyar nyelv
I.
A szöveg fogalma, típusai; a szövegkohézió, a szövegkompozíció; szövegfajták;
szövegértés, szövegalkotás
A szöveg fogalma. A szövegösszefüggés, a beszédhelyzet
A szöveg típusai, a szöveg szerkezete
A szövegkohézió (lineáris és globális)
A szöveg kifejtettsége
Szövegpragmatika (szövegvilág, nézőpont, fogalmi séma, tudáskeret, forgatókönyv)
Szövegtípusok jellemzői megjelenés, műfajok és nyelvhasználati színterek szerint
A legjellegzetesebb szövegtípusok, szövegfajták
Az esszé
A munka világához tartozó szövegek (a hivatalos levél típusai, önéletrajz, motivációs levél)
Az intertextualitás
A szövegfonetikai eszközök és az írásjelek szerepe a szöveg értelmezésében
II.
Stilisztika – stílusrétegek, stílushatás, stíluseszközök, szóképek, alakzatok
A stílus fogalma és hírértéke Mindennapi stilisztikánk: társadalmi elvárások és
megnyilatkozásaink stílusa
Stílusparódia
Korstílusok, stílusirányzatok
Az íráskép stilisztikai hatásai
Egyéni szóalkotások stilisztikai hatása
Összetett képrendszerek, képi hálózatok, jelképrendszerek
A stílus kifejező ereje
Stílusrétegek:
társalgási, tudományos, publicisztikai, hivatalos, szónoki és irodalmi stílus
Stílusárnyalatok (pl.: neutrális, gúnyos, patetikus, népies, familiáris, költői, archaikus)
A mondatstilisztikai eszközök (a verbális stílus, nominális stílus, a körmondat)
Hangszimbolika, hangutánzás, hangulatfestés
Szóképek (egyszerű; hasonlatból kinövő szóképek /metafora, szinesztézia/, érintkezésen nyugvó
szóképek /metonímia, szinekdoché/, összetett szóképek /összetett költői kép, allegória,
szimbólum/)
Költői alakzatok (ismétlés, felcserélés, kihagyás) köznyelvi és irodalmi szövegekben
11.

évfolyam

Életmű – Arany János
Madách Imre: Az ember tragédiája
Az európai epika és líra a romantika után (19. sz. második fele) az európai dráma és színház a
19. sz. második felében
Az európai dráma és színház a 19. sz. második felében
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Mikszáth Kálmán
A Nyugat és első nemzedéke
Ady Endre
Móricz Zsigmond
Kosztolányi Dezső
Karinthy Frigyes, Krúdy Gyula
Babits Mihály
A magyar avantgárd
Kommunikáció
Retorika
Általános nyelvészeti ismeretek
Pragmatikai ismeretek
Szövegalkotás
Továbbhaladás feltételei 11.évfolyamon Magyar nyelv és irodalom tantárgyból:
A klasszikus modernség irodalma
A nyugat-európai irodalom
Honoré de Balzac: Goriot apó (részletek) vagy
Stendhal: Vörös és fekete
(részletek)
b)
Színház- és drámatörténet:
Henrik Ibsen: A vadkacsa vagy
Nóra (Babaotthon)
B)
Az orosz irodalom
a)
Nyikolaj Vasziljevics Gogol: A
köpönyeg
b)
Fjodor Mihajlovics Dosztojevszkij:
Bűn és bűnhődés (részletek)
c)
Lev Nyikolajevics Tolsztoj: Ivan
Iljics halála
d)
Színház- és drámatörténet:
Anton Pavlovics Csehov: Sirály
vagy Ványa bácsi
C)
A klasszikus modernizmus lírájának alkotói, alkotásai
a)
Charles Baudelaire
b)
Paul Verlaine
c)
Arthur Rimbaud
D)
Romantika és realizmus a XIX. század magyar irodalmában
1.
Életművek a XIX. század második felének magyar irodalmából
a)
Arany János
b)
Mikszáth Kálmán
2.
Színház- és drámatörténet
Madách Imre: Az ember tragédiája
3.
Szemelvények a XIX. század második felének és a századfordulónak a magyar
irodalmából
a)
Tompa Mihály
b)
Gárdonyi Géza
c)
Vajda János
II.
A magyar irodalom a XX. században
A)
Életművek a XX. század magyar irodalmából
a)
Herczeg Ferenc
b)
Ady Endre
I.
A)
a)
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c)
Babits Mihály
d) Kosztolányi Dezső
B)
Portrék a XX. század magyar irodalmából
a)
Móricz Zsigmond
b)
Wass Albert
A)
Metszetek a XX. század magyar irodalmából – a Nyugat alkotói
a)
Juhász Gyula
b)
Tóth Árpád
c) Karinthy Frigyes
Magyar nyelv
1.
Retorika- a beszédfajták, a beszéd felépítése, az érvelés
A retorika és kommunikáció, a retorika fogalma
A retorikai szövegek felépítése és elkészítésének lépései
A szónoki beszéd fajtái (tanácsadó beszéd, törvényszéki beszéd, alkalmi beszéd) és jellemzőik +2
óra szövegalkotás
Az érvelő beszéd felépítése, az érvtípusok
Az érvelés módszere
A retorikai szövegek kifejezőeszközei
A kulturált vita szabályai
A befolyásolás módszerei
2.
Pragmatika- a megnyilatkozás fogalma, társalgási forduló, beszédaktus, együttműködési
elv
A nyelv működése a beszélgetés, társalgás során
A társalgás udvariassági formái
A beszédaktus
Az együttműködési elv (mennyiségi, minőségi, viszony, mód)
3.
Általános nyelvi ismeretek – a nyelv és a gondolkodás, nyelvtípusok
A nyelv és a beszéd, a nyelv mint változó rendszer
A nyelv és gondolkodás, a nyelv és megismerés
A beszéd mint cselekvés
A nyelvcsaládok és nyelvtípusok
4.
Szótárhasználat
12. évfolyam
1.
Nyelvtörténet- a nyelv változása, a nyelvrokonság kérdései, nyelvemlékek
A magyar nyelv rokonságának hipotézisei
A magyar nyelvtörténet korszakai
Nyelvemlékek
A szókészlet változása a magyar nyelv történetében
Nyelvújítás
2.
A nyelv rétegződése, nyelvjárások, nyelvi tervezés, nyelvi norma
Anyanyelvünk rétegződése I.- A köznyelvi változatok, a csoportnyelvek és rétegnyelvek
Anyanyelvünk rétegződése II.- A nyelvjárások és a nyelvi norma
Nyelvünk helyzete a határon túl
Nyelvi tervezés, nyelvpolitika, nyelvművelés
Felkészülés az érettségire, rendszerező ismétlés
12.

évfolyam

Az avantgárd irányzatok
József Attila
Epikai és lírai törekvések a 20. században és a kortárs irodalomban
A 20. századi és a kortárs drámairodalom néhány törekvése
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Radnóti Miklós
Szabó Lőrinc, Márai Sándor, Pilinszky János, Weöres Sándor, Ottlik Géza
Illyés Gyula, Németh László, Örkény István, Nagy László
Portrék, látásmódok a 20. század magyar irodalmából (választható szerzők, művek)
Portrék, látásmódok a kortárs irodalomból (választható szerzők, művek)
Regionális kultúra
Az irodalom határterületei
Nyelv és társadalom
Nyelvtörténet
Ismeretek a nyelvről
Továbbhaladás feltételei 12. évfolyamon Magyar nyelv és irodalom tantárgyból:
A modernizmus (a modernizmus kései korszaka) irodalma
Avantgárd mozgalmak
A világirodalom modernista lírájának nagy alkotói, alkotásai
A világirodalom modernista epikájának nagy alkotói, alkotásai
Színház- és drámatörténet: a modernizmus drámai törekvései
A posztmodern világirodalom
A magyar irodalom a XX. században II.
Életmű a XX. század magyar irodalmából II.
József Attila
B)
Portrék a XX. század magyar irodalmából I.
a, Örkény István
b, Szabó Magda
c, Kányádi Sándor
C)
Metszetek a XX. század magyar irodalmából II.
a)
Metszetek: egyéni utakon
Szabó Dezső
Krúdy Gyula
Weöres Sándor
b)
Metszetek a modernista irodalomból
Szabó Lőrinc
Radnóti Miklós
c)
Metszetek az erdélyi, délvidéki és kárpátaljai irodalomból
Dsida Jenő
Reményik Sándor
Áprily Lajos
d)
Metszet a „Fényes szellők nemzedékének” irodalmából
Nagy László
e)
Metszet a tárgyias irodalomból
Pilinszky János
f)
Metszetek az irodalmi szociográfia alkotóinak munkáiból
Illyés Gyula
D)
Színház- és drámatörténet
Örkény István
Szabó Magda
III. A XX. századi történelem az irodalomban + 3 óra szövegalkotásra
a)
Trianon
b)
Világháborúk
c)
Holokauszt
d)
Kommunista diktatúra
e)
1956
IV. Kortárs magyar irodalom
I.
A)
B)
C)
D)
E)
II.
A)

32

V. Felkészülés az érettségire

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek
5. osztály
Az emberiség őskora
Az ókori görög világ
Az ókori római világ
A magyarság történetének kezdetei
A középkori Európa világa
6. osztály
1.Árpádok kora
2. A Magyar Királyság virágkora
7. osztály
1.A nemzetállamok kora
2.A dualizmus kora
3.Az első világháború
4.Európa és Magyarország a két háború között
5.A második világháború
8. osztály
1. Hidegháborús konfliktusok és a kétpólusú világ kiépülése
2. Magyarország az 1956-os forradalom és szabadságharc leveréséig
3. A két világrendszer versengése, a szovjet tömb felbomlása
4. A Kádár-korszak
5. Állampolgári ismeretek
Továbbhaladás feltételei
5. évfolyam
Személyes történelem
Fejezetek az ókor történetéből
A kereszténység
A középkor világai
Képek és portrék az Árpád-kor történetéből
6. évfolyam
Képek és portrék a középkori magyar állam virágkorából
Új látóhatárok
Portrék és történetek Magyarország kora újkori történetéből
Élet a kora újkori Magyarországon
Forradalmak kora
A magyar nemzeti ébredés és polgárosodás kora
Évente két mélységelvű téma
7. évfolyam
A modern kor születése
A dualizmus kora: felzárkózás Európához
Az első világháború és következményei
Totális diktatúrák
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A Horthy-korszak
A második világháború
A megosztott világ
Magyarország szovjetizálása
8. évfolyam
A forradalomtól az ezredfordulóig
Együttélés a Kárpát-medencében
Népesedés és társadalom
A demokratikus állam
Régiók története
Mérlegen a magyar történelem
Két mélységelvű téma
9. évfolyam.
1. Az őskor és a ókori Kelet.
2.Az ókori Hellász.
3.Az ókori Róma
4.A középkor
5.A magyarság története a kezdetektől 1490-ig.
10. évfolyam
1.A világ és Európa a kora újkorban.
2.Magyarország a kora újkorban.
3.Felvilágosodás, forradalmak és a polgárosodás kora.
4.Az újjáépítés kora Magyarországon.
5.Reformkor, forradalom és szabadságharc Magyarországon.
11. évfolyam
1. Nemzetállamok és a birodalmi politika kora.
2.A kiegyezéshez vezető út és a dualizmus kora Magyarországon.
3.Az első világháború és következményei.
4.Európa és a világ a két világháború között.
5.Magyarország a két világháború között.
12. évfolyam
1.A második világháború.
2.Hidegháborús konfliktusok és a kétpólusú világ kiépülése.
3.Magyarország 1945 és 1956 között.
4.A két világrendszer versengése,a szovjet tömb felbomlása.
5.A Kádár korszak.
6.Az egységesülő Európa,a globalizáció kiteljesedése.
7.A demokratikus viszonyok megteremtése és kiépülése Magyarországon.
8.Társadalmi ismeretek.
9.Állampolgári ismeretek.
10.Pénzügyi és gazdasági kultúra.
11.Munkavállalás.
12.Rendszerező ismétlés.
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A Kormány 7/2014. (I.17.) Kormányrendelete alapján:
5–8. évfolyam
Társadalmi helyzet, életmód,
életviszonyok
– Gyermekek nevelése, oktatása
– Család, lakóhely
– Falvak és városok, urbanizáció
– Hétköznapok és ünnepek
– Öltözködés, divat
– Betegségek, járványok
– Megkülönböztetés, kirekesztés

9–12. évfolyam

– Nők és férfiak életmódja és társadalmi
helyzete, életformák
– Szegények és gazdagok világa
– Egyenlőség, emancipáció
– Tömegtájékoztatás, sajtó, propaganda
– Népesség, demográfia (vándorlás,
migráció)
– Szegregáció, bűnbakkeresés

Társadalom és állam
-

Uralkodók és államférfiak
Birodalmak
Kisebbség, többség, nemzetiségek

- Államformák, államszervezetek
- A hatalommegosztás formái, színterei
- Forradalom, reform és kompromisszum

Helyi és nemzetközi együttműködések,
konfliktusok
-

Békék, háborúk, hadviselés
Egyezmények, szövetségek

- Függetlenség és alávetettség
- Kisállamok, nagyhatalmak

Természet és technika kölcsönhatása
A földrajzi környezet
- A természetformálás és átalakítás hatásai
Közlekedés, úthálózat, hírközlés
Felfedezők, feltalálók

- Erőforrások és termelési kultúrák
- A technikai fejlődés feltételei és
következményei
- Fölzárkóztatás, lemaradás

Kultúrák, vallások, eszmék
Hasonlóságok, különbségek
- Népek és vallások egymásra hatása,
együttélése
- A világvallások alapvető tanításai,
vallásalapítók, vallásújítók
Történelemformáló eszmék

- Korok, korstílusok
- Vallások szellemi, társadalmi, politikai
gyökerei és hatásai
- Világkép, eszmék, ideológiák,
társadalomkritika
- A fanatizmus jellemzői és formái

Kronologikus témák
5–8. évfolyam
1. Az őskor és az ókori Kelet
1.1. Az őskori ember világa.
1. Az ókori Egyiptom anyagi és szellemi
2.
kultúrája.

9–12. évfolyam

1.1. Az emberi civilizáció kezdetei.
1.2 Anyagi és szellemi kultúra, vallás az
ókori
Keleten.
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1.
3.
1.
4.

Ószövetségi (a héber Bibliában
olvasható)
történetek.
Ókori keleti örökségünk (időszámítás,
írás, tudományos ismeretek, vallások,
építmények).

2. Az antikvitás
2.1. Az ókori görögök: istenek, hősök,
tudósok,
művészek és az olimpia.
2.2. A görög-perzsa háborúk és az athéni
demokrácia
2.3. Az ókori Róma alapítása és
terjeszkedése
2.4. Hadvezérek, uralkodók az ókori
Rómában.
2.5. Újszövetségi történetek.

3. A középkori Európa
3.1. A nyugati és a keleti keresztény
államiság
főbb jellemzői.
3.2. Az iszlám hódítás és kulturális
hagyatéka.
3.3. A középkori élet színterei és szereplői.
3.4. A lovagi életmód és a keresztes
hadjáratok.

2.1. Hellász – a poliszok és a birodalom:
Athén,
Spárta, Nagy Sándor.
2.2. Róma – a köztársaságtól a
császárságig.
Pannónia.
2.3. Az antik kultúra öröksége, a filozófiai
gondolkodás kezdetei.
2.4. A zsidó és keresztény kultúra értékei,
a
kereszténység kezdetei és tanításai.
2.5. A népvándorlás és az antik civilizáció
felbomlása.

3.1. A bizánci és a frank birodalmak,
valamint a
Német-római Birodalom jellemzői.
3.2. Az európai államok kialakulása.
3.3. A hatalomgyakorlás, a társadalmi és
gazdasági
élet jellemzői.
3.4. Vallási, egyházi ellentétek, hatalmi
harcok,
hódítások. A vallás és az egyház szerepe a
középkori Európában.
3.5. Nyugat-Európa válsága, Közép- és
KeletEurópa megerősödő államai a XIV-XV.
században.
3.6. Európa keresztény középkori
öröksége.
Világképek, korstílusok.

4. A magyarság történetének kezdetei és
beilleszkedése Európába
4.1. Történetek és magyarázatok a
magyarság
vándorlásáról és a honfoglalásról

4.1. Az eredet problémái, vándorlás,
honfoglalás,
államalapítás.
36

4.2. Az államalapítás: Géza és Szent István.
4.3. Az Árpád-ház uralkodói, szentjei.
4.4. Károly Róbert és Nagy Lajos.
4.5. Hunyadi János a törökellenes
küzdelmek
élén.
4.6. Hunyadi Mátyás és udvara.
4.7. A mohácsi csata és következményei

5. A világ és Európa a kora újkorban
5.1. A földrajzi felfedezések.
5.2. Vallási újítók (reformáció és katolikus
megújulás).
5.3. Fényes uralkodói udvarok.
5.4. Az alkotmányos királyság létrejötte
Angliában.
5.5. A felvilágosodás eszméi.
5.6. Az európai hatalmak és gyarmatok, az
észak-amerikai gyarmatok függetlenségi
harca.

4.2. Hódítás és védekezés. A
hatalomgyakorlás, a
társadalmi és gazdasági élet jellemzői az
Árpádházi királyok idején.
4.3. A Magyar Királyság mint európai
középhatalom az Anjouk, Zsigmond és
Mátyás
korában
4.4. A magyar művelődés és kultúra
elemei.
4.5. A török elleni harcok, a középkori
magyar
állam bukása.

5.1. Amerika ősi kultúrái, a földrajzi
felfedezések
és következményeik.
5.2. Az atlanti hatalmak felemelkedése, az
abszolutizmus, az angol polgárháború és
következményei.
5.3. A reformáció és a katolikus megújulás.
5.4. A tudományos világkép kialakulása és
a
felvilágosodás.
5.5. Nagyhatalmi küzdelmek a XVIIXVIII.
században, a felvilágosult abszolutizmus.
5.6. Az Egyesült Államok létrejötte,
alkotmánya.

6. Magyarország a XVI-XVIII. században
6.1. A három részre szakadt ország, végvári 6.1. Küzdelmek, hétköznapok, kultúra a
három
küzdelmek.
részre szakadt Magyarországon.
6.2. Vallási megosztottság és függetlenségi
6.2. Az Erdélyi Fejedelemség.
törekvések.
6.3. A török kiűzése és a Rákócziszabadságharc.
6.3 Az Erdélyi Fejedelemség virágkora
. Bethlen
6.4 Zrínyi Miklós a hadvezér.
.

6.4. Népesedési, társadalmi és gazdasági
váltzások. Nemzetiségek az újjaszerveződő
államban.
6.5. A Magyar Királyság a XVIII. századi
Habsburg Birodalomban, a felvilágosult
abszolutizmus hazánkban.

6.5 A Rákóczi-szabadságharc hősei.
.
6.6 Magyarország újjáépítése a Habsburg
.
Birodalomban. Az ország új etnikai
térképe,
nemzetiségi viszonyok.
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7. A forradalmak és a polgárosodás kora
Európában és Magyarországon
7.1 A francia forradalom vívmányai. A
. terror.
Napóleon.
7.2 Az ipari forradalom találmányai.
.
7.3 A magyar reformkor képviselői
.
(Széchenyi, Kossuth, Kölcsey,
Wesselényi).
7.4 A forradalom és szabadságharc céljai,
.
eredményei.
7.5 A szabadságharc résztvevői és
.
kiemelkedő alakjai (magyarok
nemzetiségek, más vallási-etnikai,
kisebbségek).
8. A nemzetállamok kora
8. Az egységes német nemzetállam
1. létrejötte.
8. Polgárháború az Egyesült
2. Államokban.
8. A megtorlás és a kiegyezés
3.
Magyarországon.
8. Magyarország fejlődése a dualizmus
4.
korában.
8. Az Osztrák–Magyar Monarchia
5. együtt élő
népei, a nemzetiségek és más vallásietnikai kisebbségek jogi, gazdasági és
politikai helyzete és szerepe.

7.1.
A francia forradalom eszméi, irányzatai,
hatásai. A napóleoni háborúk
következményei.
7.2. A XIX. század uralkodó eszméi.
7.3. Az ipari forradalom és hatásai.
7.4. A magyar felvilágosodás és a
reformkor fő kérdései, személyiségei , a
nemzeti kultúra kialakulása.

7.5 Forradalom és szabadságharc
Magyarországon
7.6. Magyarok, nemzetiségek és más
vallási- etnikai kisebbségek a
szabadságharcban.

8.1. Nemzetállamok kialakulása és
felemelkedése Európában, az
Amerikai
Egyesült Államok nagyhatalommá
válása.
8.2. A keleti kérdés.
8.3. A tudomány és a technika
fejlődésének új
korszaka.
8.4. A nagy gyarmatbirodalmak, valamint
Kína
és Japán.
8.5. Önkényuralom és kiegyezés
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.

8. A tudomány és a technika fejlődése,
6.
birodalmak versenye a világ
újrafelosztásáért, élet a gyarmatokon.

Magyarországon.
8.6. A dualista állam működése és a
politikai
viszonyok.
8.7. A nemzetiségek helyzete, szerepük a
társadalmi, gazdasági átalakulásban.
A
zsidó–magyar együttélés.
8.8. Polgárosodás és modernizáció
Magyarországon.

9. Hazánk és a nagyvilág a XX. század első felében
9. Az első világháború jellemzői és
1.
következményei Európában és
Magyarországon.
9. A trianoni országvesztés és
2.
következményei.
9. A nagy gazdasági világválság és
3.
következményei az Egyesült
Államokban és Európában.
9. Diktatúrák és diktátorok Európában.
4.
9. A Horthy-korszak meghatározó
5. vonásai
és jelentős politikusai.
9. A trianoni határon túli magyarság
6. sorsa a
két világháború között.

9.7. A második világháború jellemzői és
következményei.
9.8. Magyarország a második
világháborúban.
9.9. A holokauszt Európában és
Magyarországon.
9.10. Népek, népcsoportok, nemzetiségek
hátrányos megkülönböztetése,
kirekesztése, népirtások.

9.1. Az első világháború és a háborút
lezáró
békék.
9.2. A háborús vereség következményei
Magyarországon.
9.3. Trianon és hatásai. Új államok KözépEurópában. A trianoni határon túli
magyarság sorsa.
9.4. A bolsevik ideológia és a kommunista
diktatúra a Szovjetunióban.
9.5. A fasiszta ideológia és állam
Olaszországban.
9.6. Az 1929–33-as világgazdasági válság
és
kezelése a nyugati demokráciákban.

9.7. A nemzetiszocialista ideológia és a
náci
diktatúra.
9.8. Magyarország konszolidációja és a
revíziós
külpolitika.
9.9. A második világháború fő hadszínterei,
hadi
és a diplomáciai eseményei.
9.10. Magyarország részvétele, veszteségei
a
második világháborúban.
9.11. Zsidóüldözés, a holokauszthoz
a
vezető út,
holokauszt, roma/cigány népirtás.
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10. Hazánk és a nagyvilág a XX. század második felében
10.1. A hidegháború: az Egyesült
10.1. A kétpólusú világ és a fegyverkezési
Államok és
a Szovjetunió vetélkedése.
verseny.
10. A kettéosztott Európa.
10.2. A hidegháború fegyveres konfliktusai.
2.
10.3. A harmadik világ, az arab államok, 10.3. Integrációs törekvések a megosztott
a
modern Izrael Állam.
Európában, Nyugaton és Keleten.
10.4. A szovjet megszállás és a
10.4. A gyarmati rendszer felbomlása és
kommunista
diktatúra jellemzői Magyarországon. következményei a harmadik világban.
10.5. 1956-os forradalom és
10.5. Magyarország a második világháború
szabadságharc
kiemelkedő személyiségei és céljai.
után: újjáépítés és a kommunista
10. A Kádár-korszak jellemzői (a
diktatúra kiépítése.
6.
megtorlástól a rendszer bukásáig).
10.6. A Rákosi-korszak jellemzői
(államosítás,
10.7. A demokratikus viszonyok
pártállam, terror).
megteremtése
és kiépítése Magyarországon.
10.7. Az 1956-os forradalom és
szabadságharc.
10.8. A szomszédos országokban élő
A megtorlás.
magyarság sorsa.
10.8. A Kádár-rendszer kiépülése,
konszolidációja, sajátosságai és
válsága.
10.9. A szomszédos államok és a határon
túli
magyarság sorsa.
10.10. A demokratikus átalakulás és a
piacgazdaság létrejötte
11. A globalizálódó világ és
Magyarország
11.1. Az Európai Unió létrejötte és az
európai
polgárok alapvető jogai.
11.2. A vasfüggöny lebontása és
következményei a keleti blokk
országaiban.
11.3. Globális problémák: urbanizáció,
környezetszennyezés, terrorizmus,
migráció, klímaváltozás.
11.4. Az Alaptörvény, a jogállamiság
intézményei a mai Magyarországon.
11.5. A gazdasági élet területei és a munka
világa.
11.6. A magyarországi nemzetiségek és
kisebbségek kultúrája, a roma/cigány

11.1. Az Európai Unió létrejötte, alapelvei,
intézményei, működése.
11.2. A Szovjetunió, Csehszlovákia és
Jugoszlávia
felbomlása.
11.3. A tudományos-technikai forradalom, a
jóléti
állam, a globális problémák és a
fenntarthatóság.
11.4. Az Alaptörvény, a jogállamiság
intézményei
a mai Magyarországon.
11.5. Demográfiai változások, népesedés. A
hazánkban élő nemzetiségek, vallási
kisebbségek.
11.6. A roma/cigány társadalom története,
helyzete és integrációjának folyamata.
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népesség helyzetének változásai.
11.7. A szomszédos országokban élő
magyarság
sorsa a szovjet blokk felbomlása
után.

11.7. A szomszédos országokban élő
magyarság
helyzete, magyarok a nagyvilágban.
11.8. A globális világ kihívásainak hatása
hazánk
fejlődésére.

Továbbhaladás feltételei
9-10.évfolyamon
Fejlesztési területekhez kapcsolódó tanulási eredmények (Általános követelmények)
A nevelési-oktatási szakasz végére a tanuló:
–
ismeri az ókori civilizációk legfontosabb jellemzőit, valamint az athéni demokrácia és a
római állam működését, hatásukat az európai civilizációra;
–
felidézi a monoteista vallások kialakulását, legfontosabb jellemzőiket, tanításaik főbb
elemeit, és bemutatja terjedésüket
–
bemutatja a keresztény vallás civilizációformáló hatását, a középkori egyházat, valamint a
reformáció és a katolikus megújulás folyamatát és kulturális hatásait; érvel a vallási türelem, illetve
a vallásszabadság mellett;
–
képes felidézni a középkor gazdasági és kulturális jellemzőit, világképét, meghatározó
birodalmait, és bemutatni a rendi társadalmat;
–
ismeri a magyar nép őstörténetére és a honfoglalásra vonatkozó tudományos elképzeléseket
és tényeket, tisztában van legfőbb vitatott kérdéseivel, a különböző tudományterületek
kutatásainak főbb eredményeivel;
–
értékeli az államalapítás, valamint a kereszténység felvételének jelentőségét;
–
felidézi a középkori magyar állam történetének fordulópontjait, legfontosabb uralkodóink
tetteit;
–
ismeri a magyarság törökellenes küzdelmeit, azok fordulópontjait és hőseit; felismeri, hogy
a magyar és az európai történelem alakulását meghatározóan befolyásolta a török megszállás
–
be tudja mutatni a kora újkor fő gazdasági és társadalmi folyamatait, ismeri a felvilágosodás
eszméit, illetve azok kulturális és politikai hatását, valamint véleményt formál a francia forradalom
európai hatásáról;
–
összefüggéseiben és folyamatában fel tudja idézni, miként hatott a magyar történelemre a
Habsburg Birodalomhoz való tartozás, bemutatja az együttműködés és konfrontáció
megnyilvánulásait, a függetlenségi törekvéseket és értékeli a Rákóczi-szabadságharc jelentőségét;
11-12. évfolyam
–
ismeri és értékeli a magyar nemzetnek a polgári átalakulás és nemzeti függetlenség
elérésére tett erőfeszítéseit a reformkor és az 1848–1849-es forradalom és szabadságharc
időszakában; a kor kiemelkedő magyar politikusait és azok nézeteit;
–
fel tudja idézni az ipari forradalom szakaszait, illetve azok gazdasági, társadalmi, kulturális
és politikai hatásait; képes bemutatni a modern polgári társadalom és állam jellemzőit és a 19.
század főbb politikai eszméit, valamint felismeri a hasonlóságot és különbséget azok mai formái
között.
11-12. évfolyam
A nevelési-oktatási szakasz végére a tanuló:
–
ismeri és értékeli a magyar nemzetnek a polgári átalakulás és nemzeti függetlenség elérésére
tett erőfeszítéseit az 1848–1849-es forradalmat és szabadságharcot követő időszakban; a kor
kiemelkedő magyar politikusait és azok nézeteit, véleményt tud formálni a kiegyezésről;
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–
fel tudja idézni az első világháború előzményeit, a háború jellemzőit és fontosabb
fordulópontjait, értékeli a háborúkat lezáró békék tartalmát, és felismeri a háborúnak a 20. század
egészére gyakorolt hatását;
–
bemutatja az első világháború magyar vonatkozásait, a háborús vereség következményeit;
példákat tud hozni a háborús helytállásra;
–
képes felidézni azokat az okokat és körülményeket, amelyek a történelmi Magyarország
felbomlásához vezettek;
–
tisztában van a trianoni békediktátum tartalmával és következményeivel, be tudja mutatni az
ország talpra állását, a Horthy-korszak politikai, gazdasági, társadalmi és kulturális viszonyait,
felismeri a magyar külpolitika mozgásterének korlátozottságát;
–
össze tudja hasonlítani a nemzetiszocialista és a kommunista ideológiát és diktatúrát, példák
segítségével bemutatja a rendszerek embertelenségét és a velük szembeni ellenállás formáit;
–
képes felidézni a második világháború okait, a háború jellemzőit és fontosabb fordulópontjait,
ismeri a holokausztot és a hozzávezető vezető okokat;
–
bemutatja Magyarország revíziós lépéseit, a háborús részvételét, az ország német
megszállását, a magyar zsidóság tragédiáját, a szovjet megszállást, a polgári lakosság szenvedését,
a hadifoglyok embertelen sorsát;
–
össze tudja hasonlítani a nyugati demokratikus világ és a kommunista szovjet blokk politikai
és társadalmi berendezkedését, képes jellemezni a hidegháború időszakát, bemutatni a gyarmati
rendszer felbomlását és az európai kommunista rendszerek összeomlását;
–
bemutatja a kommunista diktatúra magyarországi kiépítését, működését és változatait, az
1956-os forradalom és szabadságharc okait, eseményeit, és hőseit, összefüggéseiben szemléli a
rendszerváltoztatás folyamatát, felismerve annak történelmi jelentőségét;
–
bemutatja a gyarmati rendszer felbomlásának következményeit, India, Kína és a közel-keleti
régió helyzetét és jelentőségét;
–
ismeri és reálisan látja a többpólusú világ jellemzőit napjainkban, elhelyezi Magyarországot
a globális világ folyamataiban;
–
bemutatja a határon túli magyarság helyzetét, a megmaradásért való küzdelmét Trianontól
napjainkig;
–
ismeri a magyar cigányság történetének főbb állomásait, bemutatja jelenkori helyzetét;
–
ismeri a magyarság, illetve a Kárpát-medence népei együttélésének jellemzőit, példákat hoz
a magyar nemzet és a közép-európai régió népeinek kapcsolatára, különös tekintettel a visegrádi
együttműködésére;
–
ismeri hazája államszervezetét, választási rendszerét.

Dráma és színház
5.- 6.- 7. évfolyam
A dráma és színház tanítása olyan művészeti és művészetpedagógiai tevékenység, amelynek célja
az élményeken keresztül történő megértés, valamint a kommunikáció, a kooperáció, a kreativitás
fejlesztése, az összetartozás érzésének erősítése. A dráma és színház kreatív folyamata szolgálja a
tanulók ön- és társismeretének gazdagodását, segíti az oldottabb és könnyebb kapcsolatépítést és
kapcsolatfenntartást.
A tanulói tevékenységek a gondolatok és érzelmek kifejezését, ezzel együtt különböző drámai és
színházi kifejezési formák megismerését, alkalmazásuk elsajátítását és értelmezését szolgálják. A
dramatikus tevékenység gyakorlása és tanulása hozzájárul az önazonosság erősítéséhez és a
nemzeti, helyi vagy nemzetiségi közösségi tudat kialakításához.
A dráma és színház tevékenységformáival való – a Nemzeti alaptanterv magyar nyelv és irodalom
tantárgyra vonatkozó szemléletéhez igazodó – személyes találkozás révén a művészeti ág nyelve a
tanulók sajátjává válik, és mindezek eredményeként kialakul bennük a művészettel élés, az értő
befogadóvá válás alapvető igénye.
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A dráma és színház tevékenységei nagy szerepet játszanak a Nemzeti alaptantervben
megfogalmazott valamennyi kompetencia fejlesztésében.
Fejleszti a tanulás kompetenciáit, mert a tanuláshoz kapcsolódó sikeresség megélt élményként
jelenik meg, mely más tárgyak tanulásához is pozitív megerősítést ad.
Fejleszti a kommunikációs kompetenciákat, mert a dráma és színház keretei között sokféle
önkifejezési forma (verbális, vokális, nonverbális) alkalmazására és gyakorlására van lehetőség,
ami a kommunikációs lehetőségek körét a megszokotthoz képest erőteljesen kitágítja. A
kommunikáció folyamatában a tanulók nyitottan, érzékenyen és kritikusan viszonyulnak mások
véleményéhez, illetve konstruktív párbeszéd folytatására törekednek.
Fejleszti a digitális kompetenciákat, hiszen a tanulók kezében lévő digitális eszközök a hétköznapi
kommunikáció mindennapos eszközei, melyeket konkrét vagy szimbolikus tartalommal gyakran
alkalmaznak kortárs élethelyzetekben. Emellett a dramatikus tevékenységek során a tanulók
azonosítják a digitális környezet kínálta lehetőségeket és veszélyeket is, érvényesen
foglalkozhatnak a magánszféra, a személyes adatok és a digitális identitás meglétével vagy
hiányával, veszélyeztetésével vagy biztonságával.
Fejleszti a matematikai, gondolkodási kompetenciákat, hiszen a dramatikus tevékenységek
folyamán és következtében a tanuló motivált a problémák azonosítására, a kérdések
megfogalmazására, a bizonyítékok keresésére és értékelésére, a logikus érvelés alkalmazására, a
következtetések levonására, és megalapozott információkra, tényekre és bizonyítékokra
támaszkodó döntésekre törekszik. Ugyanakkor a dráma és színház tevékenységei teret adnak a
szabad asszociáción alapuló, divergens gondolkodási szakaszoknak is, a fantázia, kreatív
megközelítések szabadságának, melyek szintén nagy szerepet játszanak a gondolkodás
fejlesztésében.
Fejleszti a személyes és társas kapcsolati kompetenciákat, hiszen a tantárgy tanulásának jellemzője
a gazdag önkifejezési formák támogatása, ami segíti az önismeret, a reális önértékelés kialakulását,
ugyanakkor a csoportos együttműködésben, közös cél érdekében zajló munka erősíti az
érdekérvényesítés és az alkalmazkodás dinamikus egyensúlyában zajló konfliktusmegoldások
folyamatát.
A tantárgy sajátosságai miatt nagyban fejleszti a kreativitás, kreatív alkotás, önkifejezés és
kulturális tudatosság kompetenciáit, hiszen a tárgy tanulása során a tanuló olyan készségeket sajátít
el, amelyek magukban foglalják gondolatok, tapasztalatok és érzések befogadását és kifejezését a
művészetek és más kulturális kifejezésmódok széles körében.
Végül a személyiségfejlesztésben betöltött szerepe miatt fejleszti a munkavállalói, innovációs és
vállalkozói kompetenciákat is.
Témakörök:
Szabályjátékok
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:








felfedezi a tér, az idő sajátosságait és összefüggéseit;
megfigyeli a tárgyi világ jelenségeit;
felidézi a látott, hallott, érzékelt verbális, vokális hatásokat;
kitalál és alkalmaz elképzelt verbális, vokális hatásokat;
tudatosan irányítja és összpontosítja figyelmét a környezete jelenségeire;
koncentrált figyelemmel végzi a játékszabályok adta keretek között tevékenységeit;
megfigyeli a környezetéből érkező hatásokra adott saját válaszait;
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értelmezi önmagát a csoport részeként, illetve a csoportos tevékenység alkotó
közreműködőjeként.
Dramatikus játékok (szöveggel, hanggal, bábbal, zenével, mozgással, tánccal)
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
–
–
–
–

fejleszti az együttműködésre kialakítására irányuló gyakorlatát;
adekvát módon alkalmazza a verbális és nonverbális kifejezés eszközeit;
felfedezi a tárgyi világ kínálta eszközöket, ezek művészi formáit (pl. a bábot és a maszkot);
használja a tér sajátosságaiban rejlő lehetőségeket;

Rögtönzés
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
–
–
–

az alkotótevékenység során használja a megismert kifejezési formákat;
felfedezi a szerepbe lépésben és az együttjátszásban rejlő lehetőségeket;
felismeri a kapcsolat létrehozásának és fenntartásának technikáit.

Saját történetek feldolgozása
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:




megkülönbözteti a dramaturgiai alapfogalmakat;
felismeri a problémahelyzeteket és azok lehetséges megoldási alternatíváit;
alkalmazza a tanult dramatikus technikákat a helyzetek megjelenítésében.

Műalkotások feldolgozása
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:

értelmezi a megélt, a látott-hallott-olvasott, a kitalált történeteket a különböző dramatikus
tevékenységek révén;

felismeri a problémahelyzeteket és azok lehetséges megoldási alternatíváit.
Dramaturgiai alapfogalmak
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
–

megkülönbözteti a dramaturgiai alapfogalmakat;

–
felismeri és azonosítja a dramatikus szituációk jellemzőit (szereplők,
viszonyrendszer, cél, szándék, akarat).
A színház kifejezőeszközei (szöveg, hang, báb, zene, mozgás, tánc)
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:



felfedezi a kommunikációs jelek jelentéshordozó és jelentésteremtő erejét;
felismeri a dráma és a színház formanyelvi sajátosságait a látott előadásokban

Színházi műfajok, stílusok
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
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felismeri és azonosítja a dráma és a színház formanyelvi sajátosságait a látott
előadásokban.
Színházi előadás megtekintése
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:



felfedezi a színházi kommunikáció erejét;
felismeri a színházi élmény fontosságát;

Továbbhaladás feltételei
9-12. évfolyam
A dráma és színház tanítása komplex művészeti és művészetpedagógiai tevékenység, amely
interakciókon keresztül játék, cselekvés és tapasztalat útján valósítja meg célját, amelynek
középpontjában maga a dramatikus tevékenységben megvalósuló tanulás áll. A dramatikus
tevékenységeknek nagyon sok formája ismert. A játék, a cselekvő részvétel, a problémaközpontú
tematikus foglalkozások következtében megélt egyéni és közösségi élményeken keresztül, az aktív
tevékenységeknek köszönhetően fejlődnek a tanulók alkotó és befogadó, valamint kommunikációs
és szocializációs készségei, képességei. A dramatikus formák alkalmazásának következtében a
tanulók önmagukkal és a társadalommal harmonikus kapcsolatban élő állampolgárrá válnak, az
emberi kapcsolatokban, a családi életben sikeresen együttműködő emberként boldogulnak.
Témakörök:
Szabályjátékok
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:

felfedezi és alkalmazza a tér, az idő, a tempó, a ritmus sajátosságait és összefüggéseit;

felidézi és alkalmazza a látott, hallott, érzékelt verbális, vokális, vizuális, kinetikus
hatásokat;

hosszan tartó, koncentrált figyelemmel végzi a játékszabályok adta keretek között
tevékenységeit;

megfigyeli, azonosítja és értelmezi a társaitól és a környezetéből érkező hatásokat és az
azokra adott saját válaszait;

értelmezi önmagát egyénként és a csoport részeként, a csoporton belüli viszonyrendszerben
betöltött helye szerint a csoportos játékok során.
Dramatikus játékok (szöveggel, hanggal, bábbal, zenével, mozgással, tánccal)
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:

kitalál és dramatikus tevékenységek során közlési szándékkal alkalmaz elképzelt verbális,
vokális, vizuális, kinetikus hatásokat konkrét vagy szimbolikus jelentéssel;

tudatosan irányítja és összpontosítja figyelmét a környezete jelenségeire, és felhasználja
azokat dramatikus tevékenységeiben;

továbbfejleszti az együttműködés és a konszenzus kialakítására irányuló gyakorlatát;

kiveszi részét a közös döntéshozatali folyamatokból;

adekvát és alkotó módon alkalmazza a verbális és nonverbális kifejezés eszközeit.
Rögtönzés
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:

az alkotótevékenység során használja a megismert és általa alkotott kifejezési formákat;

ismeri és alkalmazza a szerepbe lépésben és az együttjátszásban rejlő lehetőségeket;

felismeri az empátia jelentőségét;

ismeri és tudatosan alkalmazza a kapcsolat létrehozásának és fenntartásának technikáit.
Saját történetek feldolgozása
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:

megkülönbözteti és tudatosan alkalmazza a dramaturgiai alapfogalmakat;
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értelmezi a megélt, a látott-hallott-olvasott, a kitalált történeteket a különböző dramatikus
tevékenységek révén;

felfedezi a történetek jelentőségét az emberi kommunikációban, az értékek közvetítésében
és a kulturális hagyomány átörökítésében;

elemzi és dramatikus eszközökkel feldolgozza az általa hozott problémahelyzeteket;

értékítéletet formál, amelyet a problémahelyzet jellemző vonásaival indokol.
Műalkotások feldolgozása
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:

értelmezi a megélt, a látott-hallott-olvasott, a kitalált történeteket a különböző dramatikus
tevékenységek révén;

felfedezi a történetek jelentőségét az emberi kommunikációban, az értékek közvetítésében
és a kulturális hagyomány átörökítésében;

értékítéletet formál, amelyet a problémahelyzet jellemző vonásaival indokol.
Dramaturgiai ismeretek
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:

tudatosan alkalmazza a feszültségteremtés eszközeit a dramatikus tevékenységekben;

megkülönbözteti és tudatosan alkalmazza a dramaturgiai alapfogalmakat;

felismeri és azonosítja a dramatikus szituációk jellemzőit (szereplők, viszonyrendszer, cél,
szándék, akarat, konfliktus, feloldás).
A színház kifejezőeszközei (szöveg, hang, báb, zene, mozgás, tánc)
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:

adekvát és alkotó módon alkalmazza a verbális és nonverbális kifejezés eszközeit;

ismeri és tudatosan alkalmazza a kommunikációs jelek jelentéshordozó és jelentésteremtő
erejét;

felismeri és alkalmazza a színházi kommunikáció erejét;

saját munkájában alkalmazza, a látott előadásokban felismeri és azonosítja a dráma és a
színház formanyelvi sajátosságait.
Dráma- és színháztörténet
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:

értelmezi és rendszerezi a dráma- és színháztörténeti, dráma- és színházelméleti, valamint
a kortárs színházra vonatkozó ismereteit és élményeit.
Dráma- és színházelmélet
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:

saját munkájában alkalmazza, a látott előadásokban felismeri és azonosítja a dráma és a
színház formanyelvi sajátosságait.
Kortárs dráma és színház
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
–
értelmezi és rendszerezi a dráma- és színháztörténeti, dráma- és színházelméleti,
valamint a kortárs színházra vonatkozó ismereteit és élményeit
Színjátékos tevékenység (vers- és prózamondás, jelenet, előadás)
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:

az alkotótevékenység során használja a megismert és általa alkotott kifejezési formákat;

felfedezi a tárgyi világ kínálta eszközöket, ezek művészi formáit (pl. a bábot és a maszkot),
valamint a színházi vizualitás (pl. díszlet, jelmez, fény) eszköztárát;

használja a tér sajátosságaiban (irányok, arányok, hangsúlyok, fény és sötét, mozgás és
mozdulatlanság stb.) rejlő lehetőségeket;

felismeri és alkalmazza a színházi kommunikáció erejét;

alkalmazza a tanult dramatikus technikákat a helyzetek megjelenítésében, a történetek
dramatizálásában és a figurateremtés folyamatában;

felismeri és alkalmazza a helyzetek feldolgozása során a szerkesztésben rejlő lehetőségeket;

felismeri és alkalmazza a választott előadóművészeti műfajok (vers- és prózamondás;
prózai, zenés, bábos, táncos, mozgásos színjáték stb.) jellemző eszköztárát.
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Alkotó jellegű részvétel a nyilvánosság számára készített egyéni vagy közös produkció
próbafolyamatában
Színházi előadás megtekintése
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:

a színházi előadást önmaga és a világ megértésének élményszerű formájaként értelmezi;

felismeri a színházi előadásokban a művészettel élés lehetőségének egyik formáját;

a színházi előadást a dramatikus tevékenységek kiindulópontjául is használja.
ÉRTÉKELÉS:
Témazáró dolgozatok értékelése:
0% - 39% - 1 (elégtelen)
40% - 54% - 2 (elégséges)
55% - 70% - 3 (közepes)
71% - 85% - 4 (jó)
86% -100% - 5 (jeles)
Osztályozó vizsga és kisérettségi vizsga értékelése:
0% - 24% - 1 (elégtelen)
25% - 39% - 2 (elégséges)
40% - 59% - 3 (közepes)
60% - 79% - 4 (jó)
80%-100% - 5 (jeles)

Idegen nyelv
Az osztályozóvizsgák tematikája olasz nyelvből 9 – 12. évfolyam
Írásbeli vizsga:
Időtartam: 45 perc
Feladatlap: szövegértés, nyelvtani teszt, hallott szövegértés és szövegalkotás
Elérhető maximális pontszám: 60 pont
Szóbeli vizsga:
Időtartam: kb. 10-15 perc
Bevezető beszélgetés, önálló témakifejtés, szituáció
Elérhető maximális pontszám: 40 pont
Értékelés: A két vizsgarész együttes értékelése alapján, de mindkét részben az adott
résznek legalább a 12,5%-át teljesíteni kell a sikeres vizsgához.
Maximálisan elérhető pont: 100 pont
Minimális pontszám:
25-39 pont:
40-59 pont:

elégséges (2)
közepes (3)
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60-79 pont:
80-100 pont:

jó (4)
jeles (5)

A vizsga anyaga a már kidolgozott helyi tanterv és a középszintű érettségi követelményeihez
igazodik.
Mivel az idegen nyelvek esetében minden tanév anyaga a korábbi tanévek anyagára épül, az
osztályozó vizsgán alapkövetelmény az előző tanévek anyagainak az ismerete.
Olasz nyelv
9. évfolyam
Nyelvtan:
alfabeto
pronuncia
pronomi personali
sostantivi
aggettivi
articoli determinativi
articoli indeterminativi
articoli partitivi
numeri cardinali e ordinali
verbo essere/avere
c’è; ci sono
verbi regolari e irregolari nel presente indicativo
verbi modali nel presente indivativo
preposizioni semplici e articolate
Témakörök:
köszönés
bemutatkozás
nemzetiségek
információ kérés és adás
telefonbeszélgetés
külső- és belső tulajdonságok
az arc
Olaszország
szabadidő
meghívás
lakóhely jellemzése
a hét napjai
információ kérés és –nyújtás az órára és a napra vonatkozóan tömegközlekedési eszközök
érdeklődés és információ nyújtás nyitva tartásra vonatkozóan térben való elhelyezés (névutók)
bizonyosság és kétely kifejezése
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köszönetnyilvánítás, és arra való reakció
hónapok, évszakok
levélírás, telefonálás
10. évfolyam
Nyelvtan:
passato prossimo
participio passato dei verbi regolari e irregolari
avverbio „ci”
avverbi di tempo con il passato prossimo
verbi modali al passato prossimo
futuro semplice: verbi regolari e irregolari
usi del futuro
futuro composto
Témakörök:
múltbéli történések elmesélése
időhatározószók
állásinterjú
rendelés a bárban
preferencia kifejezése
az olaszok és a bár
kávéfajták
ünneplés: Újév, Karácsony
utazás vonaton
tervezés, előrejelzés, feltevés, ígéret jövő idejű kifejezéssel időjárás
kirándulás megszervezése
olasz ünnepek, hagyományok
olasz vonatfajták
11. évfolyam
Nyelvtan:
possessivi, possessivi con i nomi di parentelaquello/bello
volerci/metterci
indicativo imperfetto: verbi regolari e irregolari
uso dell’imperfetto
imperfetto o passato prossimo
verbi modali all’imperfetto
trapassato prossimo, uso del trapassato prossimo
pronomi diretti (lo so, lo sapevo, lo saprò)
pronome partitivo „ne”
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pronomi diretti nei tempi composti (l’ho saputo; l’ho conosciuto/a)
pronomi diretti con i verbi modali
ce l’ho/ce n’è
Témakörök:
család, rokonság nevek
birtoklás kifejezése
olasz fogások, menü, napi étkezések
rendelés az étteremben
főzés, konyhai eszközök
pizza története, olasz tésztafélék film cselekményének elmesélése emlékek felidézése
múltbeli szokások leírása, elmesélés és leírás a múltban több múltbeli cselekvés időrendi sorba
helyezése egyetértés és egyet nem értés kifejezése
az olasz mozi, nagy rendezők, színészek
bevásárlás szupermarketben, mennyiség meghatározása egy termék választásának megindoklása
öröm, sajnálkozás, csalódás kifejezése
segítség felajánlása, elfogadása vagy visszautasítása különféle tárolóedények és boltok
bolttípusok Olaszországban, híres olasz élelmiszerek
12. évfolyam
Nyelvtan:
verbi riflessivi
verbi riflessivi reciproci
verbi riflessivi nei tempi composti
verbi riflessivi con i verbi modali
forma impersonale
pronomi indiretti
pronomi diretti e indiretti nei tempi composti
pronomi indiretti con i verbi modali
imperativo e imperativo negativo: verbi regolari e irregolari imperativo con i pronomi
condizionale semplice: verbi regolari e irregolari
usi del condizionale
condizionale composto
pronomi combinati
pronomi combinti nei tempi composti
pronomi e avverbi interrogativi
pronomi relativichi” come pronome relativo
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altri pronomi relativi (coloro che)
stare + gerundio
stare per + infinito
Témakörök:
hasznos kifejezések a vásárláshoz: méret, szín, stílus, ár, fizetési mód ruhadarabok
mások véleményének kikérése, vélemény kifejezése személytelen igék és kifejezések olasz
divattervezők
Tv műsorok: televíziós programok bírálata, illetve a saját ízlés indoklása a kérdésben
kölcsönkérés
vélemény és nemtetszés kifejezése
szívesség kérés
vágy kifejezése
tanács, utasítás
útbaigazítás kérése és adása
olasz televíziós szokások és csatornák
az olasz sajtó
beszélgetés egy koncertről
szívesség kérés, magyarázkodás, más lehetőség
felajánlása lehetséges kívánság kifejezése udvarias kérés
tanácsadás
személyes vélemény kifejezése
feltevés
mások véleményére való hivatkozás
nem megvalósuló kívánság kifejezése
utóidejűség kifejezése a múltban
modern olasz zene
12. B osztály
Nyelvtan:
pronomi combinati
pronomi combinti nei tempi composti
pronomi e avverbi interrogativi
pronomi relativi
„chi” come pronome relativo
altri pronomi relativi (coloro che)
stare + gerundio
stare per + infinito
comparazione tra due nomi o pronomi
comparazione tra due aggettivi, verbi e quantità
verbo „farcela”
verbo „andarsene”
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superlativo relativo
superlativo assoluto
forme particolari di comparazione e di superlativo
passato remoto
verbi irregolari del passato remoto
i numeri romani
trapassato remoto avverbi di modo
congiuntivo presente (verbi irregolari)
congiuntivo passato
usi del congiuntivo
concordanza dei tempi del congiuntivo
alcuni dubbi sull’uso del congiuntivo
imperativo indiretto
imperativo con i pronomi
forma negativa dell’imperativo indiretto
aggettivi e pronomi indefiniti
congiuntivo imperfetto
congiuntivo trapassato
concordanza dei tempi del congiuntivo
usi del congiuntivo
periodo ipotetico di 1o, 2o e 3o tipo
usi di „ci”
usi di „ne”
Témakörök:
mások megnyugtatása
gratuláció
bocsánatkérés, bocsánatkérésre való válaszadás
meglepődés és kételkedés kifejezése
egyetemi karok
olasz iskolarendszer
bankügyletek
kérdés megformálásának módjai
hivatalos levél: nyitó- és záró formulák
bemutatkozó levél egy munkahelyre; önéletrajz
álláskeresés: álláshirdetések
állásinterjú
foglalkozások
olasz közmondások
olasz gazdaság
melléknevek, igék és mennyiség összehasonlítása
egy város bemutatása
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földrajzi kifejezések
szobafoglalás, szállodai szolgáltatások
turisztikai információ kérése és –adása
Firenze és nevezetességei
utazás, nyaralás
panaszlevél
olasz városok és látványosságaik: Róma, Bologna, Milano, Nápoly, Velence
beszélgetés a történelemről
pontosítás, magunk megértetése
mesélés
beszámoló a történelmi eseményekről
Olaszország rövid története
egészséges életmód, szokások
engedélyezés, elfogadás
beszélgetés a stresszről és kiváltó okairól
sportágak, a sport Olaszországban
zenei ízlés kifejezése
tanácsadás; utasítás; parancs, engedélykérés, -adás
szerelem, féltékenység
útbaigazítás kérése, adása
színház
az olasz opera; híres szerzők: Rossini; Puccini; Verdi
város vagy vidék (pro és kontra), a város élhetősége
lakáshirdetések, egy ingatlan megtekintése, megvásárlása vagy bérlése
ökológiai kezdeményezés, egyéni és kollektív ökológiai tudat
a bolygó jövőjéért való aggódás
környezetvédelem, és környezeti hatások; az olaszok és a
környezet feltevés
gratuláció; helyeslés; helytelenítés
e-mail szerkesztése, arra vonatkozó tanácsok
technológia használata, és a vele való visszaélés
reklámok
mobiltelefon
technológiai újdonságok, a számítógép
olasz tudósok és felfedezők

Angol nyelv
4. évfolyam
Írásbeli
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Alapvető nyelvtani szerkezetek: létige használata, birtokos melléknevek, mutató névmások,
’have got’ szerkezet.
Egyszerű jelen (Simple Present) ismerete.
Szóbeli
Témakörök: üdvözlés, családtagok, lakás, ételek-italok, öltözködés, a hét napjai, sport.
Cél: Tudjon egyszerű mondatokat megfogalmazni, egyszerű kérdésekre rövid választ adni.
5. évfolyam
Írásbeli
Alapvető nyelvtani szerkezetek: megszámlálható / megszámlálhatatlan
névmások
igeidők: egyszerű jelen, folyamatos jelen, egyszerű múlt
modális segédigék: have to, can

főnevek, birtokos

Szóbeli
Témakörök: család, emberek leírása, iskola, munka, időjárás, évszakok, öltözködés, utazás,
nyaralás.
Cél: tudjon kérdéseket feltenni, kérdésekre válaszolni, rövid, összefüggő szöveget elmondani.
6. évfolyam
Írásbeli
Alapvető nyelvtani szerkezetek: szófajok: (főnevek egyes és többes száma, birtokviszony
kifejezése,
megszámlálhatatlan főnevek; melléknevek és fokozásuk, az összehasonlító szerkezetek;
határozók,
számnevek; mondatrészek: kijelentő, kérdő)
igeidők: egyszerű jelen, folyamatos jelen, egyszerű múlt idő használata, jövő idejűség kifejezése:
be going to
modális segédigék: can/could
Szóbeli
Témakörök: helyek, házimunka, kinti tevékenységek, szórakozás, színház, számítógép és
Internet.
Cél: Tudjon társalgást folytatni egy adott témáról, rövid történetet saját szavaival elmesélni
7. évfolyam
Írásbeli
Alapvető nyelvtani szerkezetek (szófajok: főnevek egyes és többes száma, birtokviszony
kifejezése,
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megszámlálhatatlan főnevek; melléknevek és fokozásuk, az összehasonlító szerkezetek;
határozók,
számnevek; mondatrészek: kijelentő, kérdő)
igeidők: egyszerű jelen, folyamatos jelen, egyszerű múlt idő, jövő idejűség kifejezése: be going
to
modális segédigék: can/could
Szóbeli
Témák: Introducing ourselves / Jobs / House / Family / Animals / Weather / Meals
Cél: tudjon kérdésekre egyszerű struktúrákba rendezett mondatokban válaszolni; egyszerű
mondatokban közléseket megfogalmazni, kérdéseket feltenni, eseményeket elmesélni; megértési
probléma esetén segítséget kérni; részt venni egyszerű párbeszédben, beszélgetést kezdeményezni,
befejezni.
8. évfolyam
Írásbeli
Alapvető nyelvtani szerkezetek:
birtokviszony kifejezése, melléknév fokozás,
igeidők: egyszerű jelen, egyszerű múlt, befejezett jelen
modalitás: could, may, should, have to, mustn’t
feltételes mondatok 1.típusa
függő beszéd jelen időben
Szóbeli
Témák: Places, buildings in a town / towns, cities / transport / holidays / future plans / health /
house rules / school rules
cél: legyen képes a tanult témakörökben 1-2 percig önállóan beszélni; tudjon részt venni
egyszerű szituációs feladatokban, tudjon egy korábban nem látott képről 1 percig önállóan
beszélni.
9. évfolyam
Írásbeli
Alapvető nyelvtani szerkezetek, előző nyelvtani ismereteik bővítése, elmélyítése
igeidők: jelen (egyszerű, folyamatos, befejezett), múlt (egyszerű, folyamatos), jövő (egyszerű,
going to)
modalitás: could, may, should, have to, mustn’t
feltételes mondatok 1.2.típusa
Szóbeli
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Témák: family relations / environment / sightseeing / holiday accommodation / school and
education / free time / rooms and furniture / types of housing / healthy eating / diet / lifestyle /
customs and traditions in the different countries /internet, social networks
Cél: tudjon jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdésekre egyszerű struktúrákba
rendezett mondatokban válaszolni; eseményeket elmesélni; megértési probléma esetén segítséget
kérni; részt venni egyszerű párbeszédben, beszélgetést kezdeményezni, befejezni.
10. évfolyam
Írásbeli
Alapvető nyelvtani szerkezetek, előző nyelvtani ismereteik bővítése, elmélyítése
igeidők: jelen (egyszerű, folyamatos, befejezett, befejezett folyamatos) múlt: egyszerű,
folyamatos, befejezett) jövő (egyszerű, folyamatos, going to)
szenvedő szerkezet, függő beszéd (jelen, múlt)
feltételes 1-2. típus, időhatározói mellékmondatok,
gerund, infinitive alakok
Szóbeli
family relations / common illnesses / nature protection / holidays / Educational systems in
Hungary and in the UK / using technology / healthy eating / diet / lifestyle / customs and
traditions in the different countries /internet, social networks
Cél: tudjon jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdésekre egyszerű struktúrákba
rendezett mondatokban válaszolni; eseményeket elmesélni; megértési probléma esetén segítséget
kérni; részt venni egyszerű párbeszédben, beszélgetést kezdeményezni, befejezni.
11. évfolyam
Írásbeli
igeidők: jelen (egyszerű, folyamatos, befejezett), múlt (egyszerű, folyamatos,befejezett), jövő
(egyszerű,folyamatos, going to)
feltételes 1-2. típus, időhatározói mellékmondatok, feltételes 3. típus, összetett mondatok, jelzős
szerkezetek
Szóbeli
Témák:
family relations / illnesses and keeping fit / sport events / nature protection / holidays / cultural
institutions / public offices / using technology / customs and traditions in the different countries /
internet / social networks / money /currencies, bank forms /advertisements, commercial /
professionals, employers, employees
Cél: az adott tématartományban értsen meg és hozzon létre összetettebb angol nyelvű szöveget,
és képes legyen életkorának megfelelő interakciót folytatni az adott tématartományban
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12. évfolyam
Írásbeli
A különböző nyelvtani szerkezetek elmélyítése, gyakorlati alkalmazása
Szóbeli
Témák:
immediate and wider environment / different generations within the family /
illnesses and keeping fit / nature protection / sustainability / weather and climate / holidays /
cultural institutions / using technology / customs and traditions in the different countries / internet
/ social networks / family budget /currencies, bank forms /advertisements, commercial /
professionals, employers, employees

Cél: az adott tématartományban értsen meg és hozzon létre összetettebb angol nyelvű szöveget,
és képes legyen életkorának megfelelő interakciót folytatni az adott tématartományban

Orosz nyelv
9. évfolyam
Nyelvtan: Az orosz ABC betűi, írás, olvasás. Kiejtési szabályok. A főnevek neme. Számnevek 1100-ig. Személyes névmások. Birtokos névmások. Melléknév és főnév egyeztetés. A főnévragozás
alapjai. Levélforma. Az igeragozás alapesetei. Társalgás: család, lakás, lakóhely, foglalkozások,
évszakok, hónapok, napok, iskola, sportágak. Szituációk: bemutatkozás, köszönés meghívás,
tájékozódás, étkezés.
10. évfolyam
Nyelvtan: Napszakok, gyakoriság, birtoklás, időpontok, dátumok, tiltás, szükségesség, lehetőség
kifejezése, hol-hová kérdés és válasz, gyakori elöljárószavak, mértékegységek, mutató névmások,
mozgást jelentő igék, múlt idő. Társalgás: élelmiszerek, öltözködés, testrészek, külső belső
tulajdonságok, időjárás, szabadidő. Szituációk: jegyvásárlás, információkérés, vásárlás, orvosnál,
vendéglátás, telefonbeszélgetés, étteremben, útbaigazítás.
11. évfolyam
Nyelvtan: elöljárószók, helymeghatározás, múlt idő, névmások: kérdő, kölcsönös, határozatlan,
általánosító, gyűjtőszámnevek, a melléknevek fokozása, a melléknév rövid alakja, igeszemlélet,
jövő idő, felszólító mód, Társalgás: időjárás, közlekedés, étkezés, családi események, iskola,
bevásárlás, nyaralás, emberi kapcsolatok, egészséges életmód. Szituációk: a társalgási
témakörökhöz kapcsolódó helyzetek.
12. évfolyam
Nyelvtan: a feltételes mód, tagadó névmások, függő beszéd, tő- és sorszámnevek, szenvedő
szerkezet, melléknévi igenevek, összetett mondatok, mutató és vonatkozó névmások. Társalgás: a
munka világa, közlekedés, sport, lakóhely és környéke iskola, a pénz szerepe a mindennapokban,
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nyelvtanulás, kultúra, technikai vívmányok, az Internet világa, egyén és család, életmód,
szabadidő, szolgáltatások, utazás környezetünk. Szituációk: a társalgási témakörökhöz kapcsolódó
helyzetek
Német
4. osztály
Témák: egyén és család, szabadidő, állatok, német anyanyelvű országok,
lakás, ABC, olvasás, írás, üdvözlési formák, számok 100-ig
Nyelvtan: igeragozás (jelen idő), kérdőszavak, kötőszavak, főnevek neme, kijelentő
mondat, kérdő mondat, tagadás (nicht, kein-), határozott névelő, határozatlan névelő
5. osztály
Témák: iskola, napirend, ünnepek (karácsony, húsvét, szülinap), pontos idő, állatok
Nyelvtan: tárgyeset, birtokos nm., igekötős igék, sorszámnevek, időhatározók, man,
haben, sein (Präteritum alakja), módbeli segédigék (können, wollen, möcht-), főnevek
többes száma, mondatalkotás (Satzklammer), felszólító mód, elöljárószók
6. osztály
Témák: étkezés, utazás, Európa, barátok, állatok, egészség, betegség, kirándulás
Nyelvtan: módbeli segédigék (müssen, mögen), személyes nm. tárgyeset,
fokozás, összehasonlítás, múlt idő (Perfekt, Präteritum), módbeli segédige
(dürfen) személyes nm. (részes eset), mondatalkotás (wenn), főnevek (részes
eset)
7. osztály
Témák: tájékozódás, útbaigazítás, felvilágosítás, Svájc, állatok, lakás, város, sport,
Nyelvtan: mondatalkotás (weil, denn, dass, wenn, aber, denn, oder, und, dann),
elöljárószók (tárgyesettel, részesesettel)
8. osztály
Témák: iskola és tanulás, zene, öltözködés, időjárás, bevásárlás
Nyelvtan: visszaható nm., mondatalkotás ( außerdem, trotzdem, indirekte
Fragesätze) melléknévragozás.
9. osztály
Írásbeli:

különböző nyelvi szerkezetek elmélyítése
Évszámok, dátum
Birtokos eset
Kötőszók: als –wenn, dass, weil, ob
Páros kötőszók, hasonlítás
Módbeli segédigék ragozása jelen -és múlt időben
Elbeszélő múlt
Melléknév fokozása, ragozása
Elöljárók
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Szóbeli:

Főnevesült melléknevek
Határozatlan-és tagadó névmás, Vonatkozó névmás
Feltételes mód
Vonzatos -és visszaható igék
Szenvedő szerkezet jelen -és múlt időben
zu + Infinitiv szerkezet

TÉMÁK

Lakás, lakókörnyezet Álomlakás, lakótárskeresés, bútorok, háztartási munkák
Internet, számítógépes tevékenységek
Családtagok, családi állapot
Emberek leírása
Nyelvtanulás, nyelviskolák
Tömegközlekedés, járművek, útbaigazítás
Repülőtér, utazási előkészületek
Iskola, Iskolatípusok, tanulás, osztályzatok
Foglalkozások, álláskeresés, diákmunka
Egészség, betegség, orvosi vizsgálat
Egészséges életmód
Sportágak, sporteszközök, Extrém sportok és sportolók
Legyen képes a diák 5-6 percig adott témáról beszélni; tudjon részt venni a szituációs
feladatokban; tudjon képi stimulus alapján önállóan megnyilatkozni.
10. osztály
Írásbeli:
-

Nyelvi szerkezetek gyakorlása, elmélyítése
Kötőszók: obwohl, trotzdem, während

Célhatározói mondatszerkezet: um zu+Infinitiv, damit
Szenvedő szerkezet módbeli segédigével
Zustandspassiv
Vonatkozó névmás, kölcsönös névmás
Szórend tárgy-és részes esettel
TÉMÁK
Szóbeli:
Eddigi témák bővítése
Nyaralás, utazás, egyéni -és társas utazás, osztálykirándulás, nyelvtanulás külföldön
Időjárás, évszakok
Állattartás, hobbi-és háziállatok
a városi-és falusi élet előnyei és hátrányai
Legyen képes a diák 5-6 percig adott témáról beszélni; tudjon részt venni a szituációs
feladatokban; tudjon képi stimulus alapján önállóan megnyilatkozni.
11. osztály
Írásbeli:

különböző nyelvi szerkezetek elmélyítése
AKK; DAT. Objekt helye
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Vonatkozói mellékmondat
Feltételes mondatok fajtái
Óhajtó mondatok fajtái
Zu + Infinitiv szerkezetek
Mutató névmások
Melléknévi igenevek
Földrajzi nevekből képzett
melléknevek
TÉMÁK
-

Szóbeli:

-

Feste, Feiertage

-

Die Rolle des Geldes
Einkaufen
IT – Kinder
Handy in unserem Leben
Medien
Freundschaft, Liebe
Abitur, Weiterlernen
Technik im Haushalt
Umweltprobleme

Legyen képes a diák 5-6 percig adott témáról beszélni; tudjon részt venni a szituációs
feladatokban; tudjon képi stimulus alapján önállóan megnyilatkozni.
12. osztály
Írásbeli:

Nyelvi szerkezetek gyakorlása, elmélyítése

Értelmező jelző
Szenvedő szerkezet módbeli segédigével
Módhatározó

(ohne dass…..

ohne zu …..
anstatt dass ….
anstatt zu …..
Vonzatos igék és melléknevek
Páros kötőszavak
Szóképzés
Szóbeli témák:
FREIZEIT
REISEVORBEREITUNGEN
WERTE in der Gesellschaft
TECHNIK
GENERATIONSPROBLEME
SCHULSYSTEM
STRESS IM LEBEN
FAST FOOD
WETTER, UMVWELTPROBLEME
Érvelés, vitakultúra megléte.
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Matematika
5. évfolyam
Gondolkodási módszerek, halmazok, matematikai logika
Halmazok felismerése, ábrázolása
Állítások logikai értéke
Számtan, algebra
A tanult számok helyes leírása, olvasása, számegyenesen való ábrázolása, két szám
összehasonlítása.
A tízes számrendszer biztos ismerete.
Összeadás, kivonás, szorzás, kétjegyűvel való osztás a természetes számok körében. Egyjegyű
nevezőjű pozitív törtek (legfeljebb ezredeket tartalmazó tizedes törtek) összeadása és kivonása
két tag esetén, az eredmény helyességének ellenőrzése.
Helyes műveleti sorrend ismerete a négy alapművelet esetén.
Egyszerű egyenletek, szöveges feladatok megoldása következtetéssel.
Összefüggések, függvények, sorozatok
Koordináta rendszer használata, konkrét pontok ábrázolása, pontok koordinátáinak leolvasása.
Sorozatok megadása, szabály szerinti folytatása.
Egyszerű grafikonok értelmezése.
Geometria, mérés
Szakasz másolása, adott távolságok felmérése.
Felezőmerőleges szemléletes fogalma.
Téglalap (négyzet) kerületének, területének, kocka felszínének és térfogatának kiszámítása
konkrét esetekben. Hosszúság és terület szabványmértékegységei és egyszerűbb átváltások
konkrét esetekben.
Valószínűség, statisztika
Konkrét feladatok kapcsán a biztos és a lehetetlen események felismerése.
Két szám számtani közepének (átlagának) meghatározása.
6. évfolyam Gondolkodási módszerek
Egyszerű, matematikailag is értelmezhető hétköznapi szituációk megfogalmazása szóban és
írásban.
Számtan, algebra
Tört, tizedestört, negatív szám fogalma. Pozitív törtek szorzása és osztása pozitív egésszel.

61

2-vel, 5-tel, 10-zel, 100-zal való oszthatóság.
A mindennapi életben felmerülő egyszerű, konkrét arányossági feladatok megoldása
következtetéssel.
Összefüggések, függvények, sorozatok
• Biztos tájékozódás a derékszögű koordinátarendszerben.
Geometria, mérés
A pont, egyenes, szakasz fogalmának helyes használata.
Pont tengelyes tükörképének megszerkesztése.
Párhuzamos és merőleges egyenesek előállítása, szögmásolás, szakaszfelező merőleges
szerkesztése.
Háromszögek, négyszögek kerületének kiszámítása.
Téglatest felszíne és térfogata konkrét esetekben. A térfogat és űrtartalom mértékegységeinek
átváltása.
Valószínűség, statisztika
Konkrét feladatok kapcsán a biztos és a lehetetlen események felismerése.
Néhány szám számtani közepének (átlagának) meghatározása.

7. évfolyam
Ismert elemeket tartalmazó halmaz elemeinek csoportosítása, rendezése, rendszerezése két adott
szempont szerint.
Egyszerű matematikai szövegek értelmezése. Szöveges feladatok megoldása a matematika
minden témaköréhez kapcsolódóan. Az „alaphalmaz”, „nyitott mondat”, „igazsághalmaz”
kifejezések ismerete.
A négy alapművelet biztos elvégzése bármilyen alakú racionális számok körében. Az
eredmények előzetes becslése.
Egyenes és fordított arányossággal kapcsolatos egyszerű feladatok megoldása következtetéssel.
A százalékérték, az alap és a százalékláb kiszámítása a másik kettő ismeretében.
Osztó, többszörös, két szám közös osztóinak, néhány közös többszörösének megkeresése
egyszerűbb esetekben.
Egyszerű algebrai egész kifejezések helyettesítési értékének kiszámítása. Egynemű kifejezések
összevonása. Algebrai kifejezések szorzása számmal.
4-5 lépéssel megoldható lineáris egyenlet, egyenlőtlenség megoldása. Táblázattal, grafikonnal
adott tapasztalati függvény értelmezése, menetének vizsgálata. Táblázat kitöltése adott szabály
vagy grafikon alapján. Grafikonok megrajzolása táblázat segítségével.
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Táblázattal, grafikonnal vagy formulával megadott lineáris függvény menetének vizsgálata.
Konkrét sorozat folytatása adott egyszerű szabály alapján, a sorozat változásának megfigyelése. A
hosszúság, a tömeg, az űrtartalom és az idő mérésének, szabványos mértékegységeinek, a
köztük lévő kapcsolatoknak az ismerete, alkalmazása egyszerű feladatokban.
Az alapvető geometriai fogalmak, elnevezések, jelölések ismerete. A térelemek kölcsönös
helyzetének felismerése konkrét vizsgálatokban. Sokszögek csoportosítása adott szempontok
szerint.
A deltoid, a paralelogramma (négyzet, téglalap, rombusz), a háromszög, a trapéz területének
kiszámítása az általános szabályok alkalmazásával. A terület szabványos mértékegységeinek
ismerete.
Az egyenes hasáb felismerése, felszínének, térfogatának meghatározása. A térfogat szabványos
mértékegységeinek ismerete.
Az egybevágó alakzatok felismerése. Az eltolás, a tengelyes tükrözés és a középpontos tükrözés
fogalmának és alaptulajdonságainak ismerete.
Háromszög, négyszög tengelyes tükrözéssel, illetve középpontos tükrözéssel kapott képének
megszerkesztése. Tengelyesen szimmetrikus alakzatok felismerése. Középpontosan szimmetrikus
alakzatok felismerése.
A háromszög fogalma, a speciális háromszögek tulajdonságainak felismerése, háromszögek
megszerkesztése a legegyszerűbb esetekben. A háromszög belső szögei közti kapcsolat ismerete,
alkalmazása számításokban.
Statisztikai adatokat tartalmazó táblázatokról, grafikonokról adatok leolvasása, összefüggések
megfigyelése, értelmezése. A gyakoriság fogalma.
8. évfolyam
A „nem”, a logikai „és”, a logikai „vagy”, a „ha. akkor.”, valamint a „minden”, a„van olyan”
kifejezések alkalmazása.
Szöveges feladatok megoldása a matematika minden témakörében. Ismert alaphalmaz elemeiről
annak eldöntése, hogy igazzá tesznek-e egy nyitott mondatot vagy sem.
A racionális számok olvasása, felírásuk különböző alakban, nagyság szerinti összehasonlításuk,
nagyságrendjük megállapítása, adott pontosságú közelítő értékük megadása. A racionális számok
(közelítő) helyének meghatározása a számegyenesen. A négy alapművelet biztos elvégzése
(írásban vagy zsebszámológéppel) bármilyen alakú racionális számmal. Az eredmények előzetes
becslése.
A pozitív egész kitevőjű hatvány értelmezése, meghatározása. 1-nél nagyobb számok
normálalakjának értelmezése, felírása.
A négyzetgyök fogalmának ismerete; számok négyzetének 1 és 100 közé eső szám négyzetgyökének meghatározása zsebszámológép segítségével.
Egyszerű szöveges feladatok megoldása a tanult témakörökkel kapcsolatosan.
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Egyszerű algebrai egész kifejezések értelmezése, helyettesítési értékének kiszámítása, egynemű
kifejezések összevonása, algebrai kifejezések szorzása számmal; alkalmazásuk a matematika
egyéb témaköreiben (például a felszínszámítási képletek felírásában), illetve a fizikában és a
kémiában, a legegyszerűbb esetekben.
Egyszerű elsőfokú egyenletek, egyenlőtlenségek megoldása, a megoldás ellenőrzése. Egyszerű
egyenlettel megoldható szöveges feladatok értelmezése, az adatok közti kapcsolatok önálló
felírása egyenlettel, az egyenlet megoldása, a megoldás ellenőrzése a szöveg alapján.
Táblázattal, grafikonnal adott tapasztalati függvény értelmezése, menetének vizsgálata. Táblázat
kitöltése adott szabály, grafikon alapján. Grafikonok megrajzolása táblázat segítségével.
Az alapvető geometriai fogalmak, elnevezések, jelölések és szerkesztési eljárások ismerete. A
térelemek kölcsönös helyzetének felismerése. Sokszögek csoportosítása adott szempontok
szerint. A sokszög kerületének kiszámítása.
A háromszög legfontosabb tulajdonságainak ismerete, alkalmazása. A
Pitagorasz-tétel ismerete, felhasználása egyszerű feladatokban.
Az egyenes hasáb (a kocka, a téglatest), a körhenger és a gúla felismerése. Az egyenes hasáb
felszínének, térfogatának meghatározása.
Az egybevágó, illetve a hasonló alakzatok felismerése.
Az eltolás, a tengelyes tükrözés és a középpontos tükrözés fogalmának és alaptulajdonságainak
ismerete.
A hasonlóságról tanultak alkalmazása alaprajzok, térképek, nézeti rajzok értelmezésében.
Statisztikai adatokat tartalmazó táblázatokról, grafikonokról adatok leolvasása,
összefüggések megfigyelése, értelmezése. Az átlag kiszámítása.
9. évfolyam
Relációk, osztályozás, halmazok megadása, egyenlősége, részhalmazok. Halmazműveletek, véges
halmazok számossága, logikai szita, végtelen halmazok. Kölcsönösen egyértelmű hozzárendelés.
Logikai kvantorok. A logika és a nyelv kapcsolata.
Műveleti tulajdonságok, zárójelek kezelése, műveleti sorrend, racionális számok alakjai,
a valós számok részhalmazai.
A hatványok definíciója, permanencia elv, hatvány azonosságok, kapcsolat a hatvány és reciprok
között, nagy számok jelölése hatvánnyal( prímek, stb..), számok a tudományban, a normálalak
helyes használata, a mikro és makro világ modelljei.
Algebrai kifejezés, algebrai műveletek és tulajdonságaik, zárójelek, azonosságok, szorzatalak,
szorzattá alakítás, kiemeléssel, azonosságok segítségével, teljes négyzetté alakítással.
Egyenes
arányosság, fordított arányosság, grafikonok (út-idő, izoterma vonalak…stb), százalék alap, láb és
érték kiszámítása, a szorzás és a hatványozás és a százalék kapcsolata.
Egyenlet fogalma, kapcsolata a nyelvünk logikájával, alaphalmaz, értelmezési tartomány,
egyenlet fokszáma, elsőfokú egyenletek kapcsolata a lineáris függvénnyel.
Egyenletmegoldási módszerek (grafikus, mérlegelv, szorzattá alakítás), ekvivalens és nem
ekvivalens átalakítások. Abszolútértékes egyenlet, egyenlőtlenségek. Egyenletrendszerek
megoldási módszerei. Egyenletek, egyenletrendszerek felírása szöveg alapján.
Függvény fogalma, függvények tulajdonságai. Hozzárendelések, hozzárendelések típusai,
alaphalmaz, képhalmaz. Függvények ábrázolása. Alap függvények.
Függvények és
arányosságok kapcsolata. Függvénytranszformációk fogalma, típusai.
Inverzfüggvények.
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Geometriai alapismeretek, alapfogalmak és axiómák logikai jelentése, pontok, egyenesek,
síkok és ezek részhalmazai. Relációk e geometriában. Nevezetes ponthalmazok. Szögek,
szögek osztályozása, szögpárok. Háromszögek csoportjai, a háromszögegyenlőtlenség,
összefüggés oldalak és szögek között. speciális háromszögek tulajdonságai. A háromszögek
nevezetes vonalai és pontjai és tulajdonságaik.
Pitagorasz-tétel és megfordítása és
alkalmazása. Hétköznapi számítások a Pitagorasz-tétel segítségével. Területszámítás.
Négyszögek és csoportosításuk, négyszögek szögei, négyszögek területe. Sokszögek
tulajdonságai és szögei, sokszögek átlói.
Transzformációk, függvények és transzformációk a síkon és térben. Egybevágósági
transzformációk és típusai, egybevágósági transzformációk szerkesztése, szimmetriák.
Az egybevágóság, mint reláció. Az egybevágóság alkalmazása feladatokban.
10. évfolyam
Gondolkodási módszerek, halmazok, matematikai logika. Függvények és transzformációk a síkon
és térben.
Egybevágósági transzformációk és típusai. Egybevágósági transzformációk
szerkesztése, szimmetriák, az egybevágóság, mint reláció, az egybevágóság alkalmazása
feladatokban.
Kombinatorika, gráfok. Sorbarendezések, kiválasztások, biztonsági kódok, gráfok fogalma,
tulajdonságai, gráfok alkalmazása a matematika területén, gráfok alkalmazása egyéb területeken.
Számhalmazok, műveletek. Irracionális számok létezése, kapcsolat a tizedestört alak és a szám
tulajdonságai között, az irracionális számok fajtái.
A négyzetgyök fogalma, a gyökvonás azonosságai. Műveletek az azonosságok segítségével.
Arányosságok hatványokkal és négyzetgyökkel. Példák a tudomány és a hétköznapok világából.
Egyenletek fokszáma. Másodfokú egyenlet megoldása szorzattá alakítással. A megoldóképlet és
alkalmazása. Szorzattáalakítás. Magasabb fokú egyenletek. Egyenlőtlenségek. Irracionális
egyenletek. Hétköznapi problémák megoldása.
Függvények, analízis elemei. Másodfokú kifejezések teljes négyzetté alakítása. Ábrázolás
transzformációkkal. Hatványfüggvények.
Geometriai alapismeretek. Köréírt körök. Transzformációk szerkesztése. A kör részei.
Középponti szögek, körcikkek, középponti szögek tétele. Körgyűrűk. Thalesz tétele, érintők és
szerkesztésük. Gyakorlati alkalmazások.
A középpontos hasonlósági transzformáció fogalma, tulajdonságai és szerkesztése. Hasonlósági
transzformációk, a hasonlóság, mint reláció, hasonló háromszögek, hasonló sokszögek. Területek,
térfogatok aránya, alkalmazása a matematikában, alkalmazása egyéb területeken.
Statisztika, adatok, adatsokaságok kezelése, középértékek ismerete. Táblázat készítés.
Gyakoriság, relatív gyakoriság. Diagramok készítése, értelmezése. Eligazodás a hétköznapi életben
a diagramokon.
Valószínűségi kísérlet, kimenetel, gyakoriság, relatív gyakoriság. Események, eseménytér.
Klasszikus valószínűségi mező.
11. évfolyam
Matematikai logika, logikai műveletek definíciói, logikai műveletek kapcsolata a
halmazműveletekkel.
Logikai műveletek kapcsolata a beszélt nyelvvel és a matematika nyelvével.
Kombinatorika, sorbarendezések, kiválasztási problémák, a faktoriális és a binomiális együtthatók
definíciói és tulajdonságai. Gráfok értelmezése. A fokszám és az élek száma.
Természetes számok, számelmélet, oszthatóság fogalma, az oszthatóság azonosságai, az
oszthatóság mint reláció. Legnagyobb közös osztó, legkisebb közös többszörös kiszámítása. A
maradék. Számrendszerek, átváltás különböző számrendszerek között.
Az n. gyök fogalma és azonosságai. A racionális kitevő bevezetése. A hatványazonosságok
kiterjesztése. Az irracionális kitevők. A logaritmus értelmezése, a logaritmus azonosságai.
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Exponenciális folyamatok vizsgálata, szöveges feladatok értelmezése, modellalkotás.
Egyenletek felállítása, megoldása, a megoldás kiértékelése.
Exponenciális függvény, logaritmusfüggvény, exponenciális folyamatok a természetben és a
társadalomban. Szinusz függvény, koszinusz függvény, korlátosság, periódus. Trigonometrikus és
periodikus folyamatok a természetben.
Trigonometria, hegyesszögek szögfüggvényei és tulajdonságaik, nevezetes szögek
szögfüggvényei, a derékszögű háromszög megoldása, négyszögek, sokszögek adatainak
meghatározása. Szögfüggvények kiterjesztése. A szinusz és koszinusz tétel.
A trigonometrikus területformula. Gyakorlati problémák megoldása.
Koordinátageometria, vektorok és vektorműveletek. Vektorok felbontása, koordinátái.
Műveletek koordinátáival adott vektorokkal. Háromszögek és sokszögek a koordinátarendszerben.
Pontok megadása helyvektorral. Pontokat összekötő vektorok, két pont távolsága.
Szakaszfelezőpontok koordinátái, a súlypont. Egyeneseket meghatározó adatok. Az egyenes
egyenletei. A meredekség és az irányszög. Párhuzamos és merőleges egyenesek. Egyenesek
metszéspontja. A háromszög nevezetes egyeneseinek egyenlete. Körök a koordinátarendszerben.
A kör egyenlete. A sugár és a középpont meghatározása. Kör és egyenes közös pontjai, a kör adott
pontjába húzott érintő.
Leíró statisztika, mintavételek, és tulajdonságaik. Statisztikai középértékek, mutatók. Szóródási
mutatók. Hétköznapi adatok, folyamatok értékelése.
Valószínűségi kísérlet, kimenetel, gyakoriság, relatív gyakoriság. Események, eseménytér.
Klasszikus valószínűségi mező. Események függetlensége. Mintavétel visszatevés nélkül.
Mintavétel visszatevéssel.
12. évfolyam
Sorozatok fogalma, sorozatok megadásának módjai. Számtani sorozat fogalma, számtani sorozat
n. tagja, számtani sorozat első n tagjának összege, gyakorlati feladatok. Mértani sorozat fogalma,
Mértani sorozat n. tagja, mértani sorozat első n tagjának összege, gyakorlati feladatok.
Kamat fogalma, kamatszámítás, megtakarítások. Hitelek és törlesztéseik.
Térgeometria, térelemek, relációk térelemek között. A terület fogalma. A terület mint függvény.
Mértani alakzatok területei, és számítási módszerei. Testek, és osztályozásaik.
Szabályos
testek. A térfogat és a felszín fogalma, tulajdonságaik. Mértani testek térfogata, felszíne. Hasonló
testek. Forgatással keletkező testek. Terület, térfogat és felszín a hétköznapokban.
Leíró statisztika, különböző diagrammok előnyei és hátrányai. Manipulált valóság. A geometriai
valószínűség fogalma és egyszerű példák. A várható érték ismeretének előnyei.
Tematikus ismétlés.

Fizika
A fizika önálló tantárgyként szerepel a 7-8. osztályosok tantervében. A témakörök szorosan
kapcsolódnak a hétköznapi problémákhoz, természeti jelenségekhez és technikai alkalmazásokhoz.
Így a tanulási folyamat mélyíti a szükséges szakmai ismereteket, támogatja a tudásalkalmazást,
összekapcsolja a tantárgyon belüli és a tantárgyak közötti releváns információkat és szervesen épít
a jelenség és tevékenység alapú tudásszervezés alapelveire. Ezeknek a céloknak a megvalósulását
szolgálják a fizika tudományával, annak munkamódszerével valamit a globális környezeti
problémákkal foglalkozó témakörök.
7. évfolyam
Ismerje a sebesség, átlagsebesség fogalmát, jelét, kiszámítását. Oldjon meg egyszerű feladatokat a
sebességgel kapcsolatban.
Soroljon fel mozgásállapot-változással járó kölcsönhatásokat. Értelmezze a tömeg fogalmát.
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Ismerje a sűrűség fogalmát, tudja összehasonlítani a testek sűrűségét. Ismerje az erőhatás, erő
fogalmát, jelét, mértékegységét, tudja értelmezni az iránymennyiség fogalmát. Ismerje a különféle
erőhatásokat, erőábrázolásokat, az erő forgató hatását.
Ismerje fel a hatás–ellenhatás törvényét, az erő–ellenerő fogalmát. Ismerje a súrlódást és
közegellenállást, mint a mozgásokat befolyásoló tényezőket. Sűrűséggel és forgatónyomatékkal
kapcsolatos egyszerű feladatok megoldása.
Ismerje a nyomás fogalmát, jelét, mértékegységét, kiszámítását. Folyadékok és gázok nyomását
értelmezze, anyagszerkezeti alapokon történő magyarázatát ismerje. Arkhimédész törvényének
felismerése kísérletek alapján, értelmezze a felhajtóerőt. Elemezze az úszás, merülés, lebegés
jelenségét sűrűségviszonyokkal. Magyarázza el a hajszálcsövesség, közlekedőedények szerepét az
élő- és élettelen világban, ill. a környezetvédelemben.
Felismeri a fizikai kutatás által megalapozott technikai fejlődés hatásait.
8. évfolyam
Tudja az energia fogalmát, jelét, mértékegységét, az energiamegmaradás törvényének
érvényesülését a hétköznapi élet különböző folyamataiban, például egyszerű gépek
alkalmazásakor. Tudja a munka, teljesítmény, hatásfok fogalmát, mértékegységét és kiszámítási
módját. A belső energia és a fajhő fogalmát tudja meghatározni.
Egy test elektromosan semleges és az anyagszerkezeti magyarázata. A testek elektromos állapota
és fajtái. Vezetők és a szigetelők közötti különbségek és példák.
Elektromos áram fogalma. Áramerősség fogalma, jele, kiszámítása, mértékegysége, mérése.
Elektromos áramkör részei, áramirányok. Feszültség fogalma, jele, kiszámítása, mértékegysége,
mérése. Soros és párhuzamos kapcsolás. Elektromos ellenállás fogalma, jele, kiszámítása,
mértékegysége. Egyszerű számításos feladat megoldása az áramerősséggel, feszültséggel és
ellenállással kapcsolatban. Elektromos munka fogalma, jele, kiszámítása, mértékegysége.
Elektromos teljesítmény fogalma, jele, kiszámítása, mértékegysége. Elektromos áram hatásai a
gyakorlati életben.
Váltakozó áram és egyenáram fogalma. Egyszerű számításos feladatok az elektromos munka és
elektromos teljesítménnyel kapcsolatban
Az aktuálisan használt elektromos fényforrások, azok fogyasztás és fényerejét meghatározó
mennyiségek, a háztartásban gyakran használt áramforrások.
Fényforrás fogalma, csoportosítása. Fény terjedési sebessége. Fény visszaverődésével és a fény
törésével kapcsolatos alapvető jelenségek, törvények. Síktükörben látott kép. Síktükör,
homorú- és domború tükör, domború- és homorú lencse használata a gyakorlati életben. Tudjanak
egyszerű optikai eszközöket felsorolni. Látás feltétele. Fehér fény és a szivárvány.
A széles körben használt technológiák környezetkárosító hatásainak ismerete.
Az éghajlatváltozás problémájának összetevői, lehetséges okai.
A hagyományos ipari
nyersanyagok földi készleteinek végességéről és e tény lehetséges következményeiről szóló
ismeretek.
A nappalok és éjszakák változásának fizikai oka, a holdfázisok változásának fizikai háttere. A Nap
szerepe a Naprendszerben. Csillagok, csillagképek, galaxisok, űrkutatás elemei.
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9. évfolyam
Ismeri a mozgásokat általában. Az egyenes vonalú egyenletes mozgás, a vektor. Az egyenes vonalú
egyenletesen változó mozgás. A szabadesés. Nem nulla kezdősebességű, egyenes vonalú
egyenletesen változó mozgás. Egyenletes körmozgás. Számításos feladatok megoldása. A
tehetetlenség törvénye, Newton I. törvénye. A lendület, a lendület megmaradása.
Mozgásállapot-változások, az erő fogalma. Newton II. törvénye. Az erők mérése, az erők
összegzése.
Erő-ellenerő, Newton III. törvénye. Nehézségi erő, súly, súlytalanság. Külső erők.
A közlekedés és sport fizikája. A dinamika alaptörvénye, súrlódási erő, közegellenállás,
hidrosztatikai nyomás, felhajtóerő.
Munka, energia, helyzeti, mozgási, rugalmas energia, súrlódás, belső energia.
Hőmérséklet, fajhő, párolgáshő, olvadáshő, forráshő, időbeli egyirányúság a természetben,
halmazállapot változás, melegítés, hűtés, fűtőérték.
Időjárás, éghajlat, relatív páratartalom, hővezetés, hőáramlás, hősugárzás.
Számításos feladatok megoldása.
10. évfolyam
A forgatónyomaték. Egyszerű gépek, a lejtő. A szilárd testek alakváltozásai. Az egyenletes
körmozgás dinamikai feltétele. A bolygók mozgása, a Naprendszer. Az általános tömegvonzás.
Mesterséges égitestek mozgása. Számításos feladatok megoldása. A munka, a munkavégzés fajtái.
Az energia. A munkatétel. A teljesítmény és a hatásfok.
Elektromos állapot, elektromos töltés, elektromos mező, atom, elektron, Coulomb-törvény,
elektromos árnyékolás, csúcshatás, földelés.
Elektromos áram, áramerősség, feszültség, ellenállás, Ohm-törvénye, soros és a párhuzamos
kapcsolás, biztosíték, földvezeték.
Mágneses mező, mágneses indukcióvonalak, elektromágnes, elektromágneses indukció, generátor,
elektromotor, transzformátor.
Hanghullám, elektromágneses hullám, a hullám hullámhossza, terjedési sebessége, frekvenciája,
lézer, holográfia.
Fényvisszaverődés; fénytörés; teljes visszaverődés; fókuszpont; fókusz-, tárgy-, és képtávolság;
valódi és látszólagos kép.
Fényelektromos jelenség; foton; atom; elektron; atommag, nukleon, izotóp, nukleáris
kölcsönhatás, maghasadás, magfúzió, alfa-, béta-, és gamma-sugárzás; felezési idő, aktivitás,
ózonpajzs, üvegházhatás.
Általános tömegvonzás, ellipszis pálya, súlytalanság, súly, Kepler törvényei, bolygók, üstökösök,
csillag, galaxis, galaxishalmaz, ősrobbanás, táguló univerzum, fekete lyuk, fényév.
Számításos feladatok megoldása.

Biológia
7. évfolyam
A ökológiai rendszerek szabályozó folyamatai, az élőlény és környezete; az életközösségek
szerveződése; táplálkozási kapcsolatok és szintek; anyagforgalom és energiaáramlás; az emberi
tevékenység hatása az életközösségekre; a Föld globális gondjai; lakóhelyünk környezeti
problémái. Távoli tájak életközösségei: a trópusi, a mérsékelt és a hideg övezet, a hegyvidékek, a
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tengerek és a tengerpartok élővilága. Rendszer az élők világában, rendező elvek, rendszertani
kategóriák: az élőlények országai.
Tájvédelmi körzet, természetvédelmi terület, nemzeti park, védett faj, eszmei érték, ökoturizmus,
ökogazdálkodás, urbanizáció, környezettudatosság.
8. évfolyam
Az emberi test felépítése és működése. Szerveződési szintek; sejtjeink közös jellemzői; a szövetek
felépítése és funkciója. Az önfenntartó működések: a szervek felépítése és működése; kamaszkori
változásainak oka és következményei, sérülések, elváltozások. A nemi működés; az ember nemi
élete; terhesség és szülés; higiénia, a nemi úton terjedő betegségek megelőzése. Az idegrendszer
felépítése és működése; a szomatikus és a vegetatív idegrendszer felépítése és működése; reflexek;
az idegrendszeri elváltozások, drogok, a hormonrendszer felépítése és működése; az ideg- és a
hormonrendszer kapcsolata.
Fertőzés, járvány, stressz, rákkeltő anyag/hatás, személyi higiénia, élelmiszer-összetétel és minőség, lelki egészség, függőség, szűrővizsgálat, diagnosztikai eljárások, elsősegélynyújtás,
alapszintű újraélesztés.
9. évfolyam
Kutatási kérdés, hipotézis, kísérlet, kísérleti változó, valószínűség, rendszerbiológia, molekuláris
biológia, biotechnológia, bioetika, bioinformatika, bionika. rendszer, szerveződési szint,
egymásba épülés, biológiai energia és ATP, biogén elem, víz, makromolekulák, enzimek,
sokféleség és információ, fehérjeszerkezet, vezérlés és szabályozás.
Vírus, baktérium, prokarióta, eukarióta, gén, kromoszóma, fehérjeszintézis, sejtciklus,
sejtosztódás, őssejt, differenciált sejt, mitózis, meiózis, jelforgalom, biológiai hálózat,
daganatképződés, rák, GMO.
Osztódó és állandósult (növényi) szövetek, őssejt fogalma és típusai, daganatsejt, embrionális
fejlődés, hám-, kötő- és támasztó-, izom-, idegszövet.
Autotróf és heterotróf, kemotróf és fototróf, biológiai energia és ATP, fotoszintézis, erjedés,
sejtlégzés, aerob és anaerob folyamat, szénkörforgás.
Őslégkör, ősóceán, RNS-világ, prokarióta sejt, anaerob anyagcsere, cianobaktérium, UVsugárzás és ózonpajzs, kozmikus sugárzás és földmágnesség, ősbaktérium, Földön kívüli
életlehetőségek.
Mutáció, mutagén, epigenetikai hatás, géntechnológia, klónozás, génszerkesztés, génmódosítás,
géndiagnosztika, bioinformatika, bioetika.
Gén, allél, genotípus, fenotípus, Mendel-szabályok, domináns, recesszív, öröklésmenet, családfa,
genom, fenom, bioinformatika, személyre szabott gyógyítás.
Evolúció, mikroevolúció, makroevolúció, mutáció, szelekció, természetes és mesterséges
szelekció, génáramlás, sodródás, adaptív evolúció, törzsfa.
Emberszabású majmok, előemberek, ősemberek, mai ember, bőr, bőrszín, bőrvizsgálat, fejváz,
törzsváz, végtagváz, hajlító- és feszítőizom, záróizmok, mimikai izmok, ízület, sportsérülések.
Bélcsatorna, légutak, légzőmozgások, légszennyezés, szív, keringési rendszer, vér, magas
vérnyomás betegség, infarktusveszély, agyvérzés, kiválasztó szervrendszer.
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10. évfolyam
Mechanikai és hőérzékelés, reflex, látás, szemhibák és -betegségek; hallás, külső, középső, belső
fül; egyensúlyozás, hormon, agyalapi mirigy, hasnyálmirigy, mellékvese, pajzsmirigy, központi
és környéki idegrendszer, immunrendszer, immunválasz, kórokozó, antigén, antitest, védőoltás,
gyulladás, allergia, bőrflóra, fertőzés, járvány.
Nemi kromoszómák, nemi jellegek, ivari őssejtek, here, hímivarsejt, tesztoszteron, petefészek,
petesejt, peteérés, méh, menstruáció, zigóta, embrió, magzatburok, magzat, fogamzás és
fogamzásgátlás, családtervezés, FSH, LH, progeszteron, ösztrogén, HCG, veleszületett
rendellenességek, magzati szűrővizsgálatok.
Öröklött és tanult viselkedési elemek, agresszió, altruizmus, stressz, gondolkodás, agykéreg,
szinapszis, idegsejthálózat, mentálhigiéné, motiváció, tanulás, emlékezés, érzelmek, drog,
függőség.
Laborvizsgálat, lelet, vérnyomás mérése, UH, röntgen, CT, MR, sugárbetegségek, betegjogok,
népbetegség, fertőzés, járvány, újraélesztés, stabil oldalfekvés, defibrillátor, ájulás, sokkos
állapot, vérzéstípusok, fertőtlenítés, csonttörés-típusok, ficam, égési sérülések fokozatai,
mérgezések típusai.
Tűrőképesség, biológiai óra, aszpektus, aerob és anaerob környezet, vízminőség, talajminőség,
szukcesszió, kommenzalizmus, szimbiózis, antibiózis, versengés, parazitizmus, zsákmányszerzés,
ökológiai stabilitás, biológiai sokféleség, védett fajok, fajmegőrző program.
Globális átlaghőmérséklet, ózonpajzs, üvegházhatás, mágneses védőpajzs, ártéri erdő, löszgyep,
homoki gyep, endemikus fajok, reliktum fajok, szikesek, sziklagyepek, nádasok, láprét, hegyi
kaszálórét, nemzeti parkok.
Globális éghajlatváltozás, üvegházgázok, klímamodellek, fenntarthatóság, ökológiai gazdálkodás,
biogazdálkodás, élőhely-degradáció és -védelem, invazív faj, természetvédelmi törvény, „big
data”.

Kémia
7. évfolyam
Fizikai és kémiai tulajdonságok, gázok, folyadékok és szilárd anyagok, a halmazállapotváltozásokat kísérő energiaváltozások. Egyszerű mérési módszerek, tömeg, térfogat, sűrűség,
elválasztási eljárások, kísérleti eszközök, desztilláció. Kémiailag tiszta anyag, kémiai elem, fém,
nemfém, vegyület, szervetlen vegyület, szerves vegyület, keverék, fizikai tulajdonság, fizikai
változás, oldat, oldott anyag, oldószer, oldódás, oldhatóság, tömegszázalék, térfogatszázalék,
telítetlen oldat, telített oldat, fiziológiás sóoldat, rendszer, valódi oldat, kolloid oldat, komponens,
levegő, ötvözetek.
8. évfolyam
Elemi részecske, proton, elektron, neutron, kémiai részecske, atom, molekula, ion, elemmolekula,
vegyületmolekula, atommag, elektronburok, rendszám, periódusos rendszer, nemesgázszerkezet,
kémiai kötés, vegyjel, képlet, alkálifémek, alkáliföldfémek, földfémek, halogének, nemesgázok.
Kémiai reakció, reakcióegyenlet, katalizátor, csapadék, gázfejlődés, exoterm reakció, endoterm
reakció, egyesülés, bomlás, égés, gyors égés, lassú égés, sav, bázis, só, savas kémhatás, semleges
kémhatás, lúgos kémhatás, közömbösítés, pH-érték, indikátor, korrózió, rozsda.
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Üvegházhatás, globális klímaváltozás, ózonpajzs, ózonlyuk, savas eső, szmog, édes víz, sós víz,
ásványvíz, ásvány, trágya, hulladék, veszélyes hulladék, újrahasznosítás, szelektív
hulladékgyűjtés, szerves vegyület, fosszilis tüzelőanyag, természetes szenek, megújuló
energiaforrások.
Gyógyszer, dohánytermék, drog, alkohol, tápanyag, élelmiszer-adalék, táplálékkiegészítő,
mesterséges édesítőszerek, tartósítószerek, E-számok, kemény víz, vízlágyítás, vízkőoldás,
mosószer, szappan, fertőtlenítőszer, érc, műanyag, festékanyagok, növényvédő szerek, műtrágya,
mikro- és makrotápanyagok, mesterséges szenek.
9. évfolyam
Izotópok, vegyértékelektronok, anyagmennyiség, Avogadro-szám, relatív atomtömeg, moláris
tömeg, elektronegativitás, elsőrendű kémiai kötés, kötéspolaritás, szerkezeti képlet, másodrendű
kémiai kötés, kristályrács, ion, anyagmennyiség-koncentráció, Avogadro-törvény, moláris
térfogat, amorf állapot.
Reakcióhő, Hess-tétel, dinamikus egyensúly, a legkisebb kényszer elve, Brønsted-féle sav-bázis
elmélet, amfoter vegyület, oxidáció, redukció, redoxireakció, galvánelem, elektród, akkumulátor,
elektrolízis.

10. évfolyam
Funkciós csoport, homológ sor, telített és telítetlen szénhidrogének, szerves reakciótípusok,
izoméria, konstitúció, aromás vegyületek, heteroatom, alkoholok, aldehidek, ketonok, éterek,
karbonsavak, észterek, aminok, amidok.
Lipidek, trigliceridek, szénhidrátok, kondenzáció, hidrolízis, aminosav, polipeptid, fehérjék
szerkezete.
Durranógáz, szökőkút-kísérlet, jódtinktúra, allotróp módosulatok, szintézis, természetes és
mesterséges szenek, könnyűfémek, nehézfémek, a fémek redukáló sora, korrózióvédelem.
Mész, érc, fosszilis energiahordozók, természetes és mesterséges alapú műanyag, vízkeménység,
felületaktív anyag, toxikus anyag, tudomány, áltudomány, zöld kémia.

Természettudomány
5. osztály
Anyag, halmazállapot, halmazállapot-változás, olvadás, fagyás, párolgás, forrás, lecsapódás,
oldódás, éghető, éghetetlen, talaj, humusz, talajnedvesség, légnyomás, hőmérséklet, mozgás,
helyváltoztatás, helyzetváltoztatás.
Becslés, időjárás, éghajlat, középhőmérséklet, hőmérséklet-változás, éghajlati diagram, éghajlati
térkép, hőmérséklet, csapadék. Mágnes, energia, energiaforrás, energiahordozó,
energiatakarékosság. Idő, napszak, évszak, a Föld forgása, a Föld keringése, tengelyferdeség.
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Fő- és mellékvilágtáj, térkép, térképi jelrendszer, méretarány, vonalas aránymérték, domborzati
térkép, közigazgatási térkép, turistatérkép, autós térkép. Földgömb, Egyenlítő, Ráktérítő, Baktérítő,
északi sarkkör, déli sarkkör, Északi-sark, Déli-sark, tényleges földrajzi helyzet, viszonylagos
földrajzi helyzet, főfolyó, mellékfolyó, torkolat.Ttérképvázlat, alaprajz, iránytű, GPS.
Életfeltétel, életjelenség, lágy szárú, fás szárú, zöldség, gyümölcs, kultúrnövény.
6. osztály
Gerinctelen, gerinces, egysejtű, ragadozó, mindenevő, növényevő, háziállat, vadon élő állat.
Erdő, zárvatermő, nyitvatermő, élőhely, alkalmazkodás,
táplálékhálózat, élőhelypusztulás, erdőgazdálkodás.

életközösség,

tápláléklánc,

Síkság, alföld, rét, legelő, mezőgazdaság, kultúrtáj, növénytermesztés, állattenyésztés, szántóföld,
fűfélék, rágcsáló, élőhely, alkalmazkodás, életközösség, tápláléklánc, táplálékhálózat.
Hínárnövényzet, ligeterdő, légzőgyökérzet, kopoltyú, úszóláb, gázlóláb, lemezes csőr, költöző
madár, élőhely, alkalmazkodás, életközösség, tápláléklánc, táplálékhálózat, vízgazdálkodás,
vízszennyezés, folyószabályozás, ártér, mocsárlecsapolás.
Szerv, érzékszerv, szervrendszer, szervezet, túlsúly, alultápláltság, táplálékpiramis, egészség,
betegség, járvány, egészséges életmód, szenvedélybetegség, serdülés.
Megújuló energiaforrás, nem megújuló energiaforrás, bánya, bányászat, szénféleségek, kőolaj,
földgáz, napenergia, vízenergia, szélenergia, szmog, savas eső, üvegházhatás, globális
éghajlatváltozás. Gyűrődés, vetődés, földrengés, vulkáni tevékenység, kőzet, talaj, talajpusztulás,
tápanyag, komposztálás, ökológiai kertművelés, lepusztulás, vízjárás, vízhozam, munkavégzőképesség. Időjárás, éghajlat, éghajlati övezet, időjárás-jelentés.
9. évfolyam, nyelvi előkészítő tagozat
Természetfilozófia, természettudomány, tudománytörténet, természettudományos probléma,
tudományos megfigyelés, kísérlet, modell, modellváltás. Földművelési technológiák, talajművelés,
öntözéses gazdálkodás, élelmiszer-termelés, hulladékok problémája, településfejlődés, úthálózat,
folyami és tengerhajózás, légi közlekedés. Nyersanyag, másodlagos nyersanyag, érc, megújuló és
fosszilis energiahordozó, biomassza, újrahasznosítás, körfolyamat, energiagazdálkodás,
hulladékgazdálkodás, környezetvédelem. Poláris cellák, légkörzés, tengeráramlás, üvegházhatás
(ÜHG), éghajlatváltozás, középkori meleg időszak, kis jégkorszak, klímamodell. Bioszféra,
biodiverzitás, biotikus és abiotikus környezeti tényezők, mikroklíma, vízminőség, talajminőség,
levegőminőség, alkalmazkodás, természetvédelem, környezetvédelem. Betegség, egészség,
életvitel, megelőzés, mentálhigiéné, rákbetegség, hajlam, örökölhetőség, életvitel. Kozmikus
sugárzás, bolygó, mellékbolygó (hold), meteor/meteorit, aszteroida, üstökös.

Földrajz
7. osztály
Kőzetöv; ásvány, kőzet, érc; magmás, üledékes és átalakult kőzet; ősmaradvány; építőanyag,
nyersanyag, energiahordozó, Geológiai (belső) és földrajzi (külső) erő. Óceáni és kontinentális
lemez, magma, vulkán, láva, földrengés. Szilárdhulladék-lerakó, földtani természetvédelem.
Geológiai idő, földtörténeti időegységek.
Vízszintes és függőleges földrajzi övezetesség, földrajzi övezet és öv. Szélrendszer (passzát,
nyugatias, sarki); éghajlat (egyenlítői, szavanna-, forró övezeti sivatagi, mediterrán, óceáni, tajga);
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éghajlat- és vízválasztó hegység; vízjárás. Sivatagi váztalaj, szürke erdei talaj. Elsivatagosodás,
hóhatár, gleccser. Vízenergia, napenergia.
Tipikus táj (esőerdő-, szavanna- és tajgavidék, sivatag, mediterrán és magashegységi táj).
Gazdálkodás (erdő-, vegyes szántóföldi és legelőváltó gazdálkodás).
Gazdasági ágazat és ág, gazdasági szerkezet.
Kereskedelem, vám. Pénz, kiadás, bevétel, kölcsön, megtakarítás. Valuta, árfolyam.
Tagolatlan és tagolt partvidék; gyűrt- és röghegységrendszer, szárazföldi árokrendszer. Hurrikán,
tornádó; vízesés, időszakos folyó, artézi kút, tóvidék, sivatagtípus.
Emberfajta, bennszülött. Túlnépesedés, éhségövezet, menekült, járvány, túllegeltetés, ökológiai
katasztrófa. Gyűjtögetés, talajváltó, ültetvényes és oázisgazdálkodás, vándorló és istállózó
állattartás, monokultúra, vadfoglalás, farmgazdaság. Egyoldalú gazdaság, banánköztársaság,
gazdasági befolyás, bérmunka, világcég, tudásalapú társadalom, világgazdasági nagyhatalom.
Tipikus táj (ültetvény, farm, rezervátum, menekülttábor, technológiai övezet, urbanizáció,
városövek, városövezet, agglomerációs zóna). Topográfiai ismeretek.
8. osztály
Vulkáni szigetív. Kontinentalitás, szélsőségesen szárazföldi terület, monszunvidék és
monszunterület; mérsékelt övezeti sivatagi, forró és mérsékelt övezeti monszun éghajlat, tájfun,
cunami, talajpusztulás. Népességrobbanás, világvallás, zarándokhely. Öntözéses gazdálkodás, zöld
forradalom, technológia-átvitel, csúcstechnológia, informatikai társadalom. Topográfai ismeretek.
Állandóan fagyos és tundraéghajlat, fahatár, belföldi jégtakaró, jéghegy, ózonréteg, korallzátony,
jégsivatag. Világtenger; tengeráramlás; árapály-energia, túlhalászás, kutatóállomás. Őslakos,
bevándorló.
Kaledóniai-, variszkuszi- és alpi hegységképződés; eljegesedés. Időjárási front.
Öregedő társadalom; indo-európai nyelvcsalád; soknemzetiségű ország; uniós polgár, állampolgár;
letelepedési engedély, munkavállalási engedély. Gazdasági és politikai integráció; euró-övezet,
Schengeni övezet.
Fjord, moréna. Kikötőövezet, üdülőövezet, karsztvidék, tengeri bányászat, vízerőmű,
földhőerőmű. Kereskedelmi flotta, bérfuvarozás, parasztgazdaság, földbérleti rendszer,
mezőgazdasági szövetkezet, munkamegosztás, vendégmunkás, munkaerővándorlás, időszakos
idegenforgalom.
Bányavidék, átalakuló ipari körzet, szélpark, savas ülepedés és eső, a környezet savanyodása.
Természetátalakítás, kultúrtáj. Katonai és politikai nagyhatalom, tervgazdálkodás, gazdasági
körzet, nagyüzemi gazdálkodás, családi mezőgazdálkodás, energiagazdaság, hegyi turizmus.
Földtani alapszerkezet, medencejelleg, szeszélyes időjárás és vízjárás, aszályveszély, árvízveszély,
vízrendezés, vízkészlet, földcsuszamlás, kultúrpuszta, szikesedés; földhőenergia, biomassza.
Vásárvonal, vásárváros, hídváros. Magyarság, nemzetiség, nemzeti kisebbség, etnikum, néprajzi
csoport, néprajzi táj, nyelvsziget; székely, csángó.
Az alpi és kárpáti országok társadalom- és természetföldrajza.
Világörökségi védettség, nemzeti park, tájvédelmi körzet, természetvédelmi terület, természeti
emlék, történelmi emlékhely, a törvény erejénél fogva védett terület és érték, bioszféra-rezervátum,
Ramsari terület, termék-eredetvédelem.
Fogyó társadalom, településhálózat, régió, eurorégió, tranzitország, menekültstátusz, termelői
támogatási rendszer, kistermelő, vállalkozás, fogyasztói kosár, idegenforgalmi körzet,
gyógyturizmus, bor- és gasztronómiai turizmus, falusi turizmus, szolgáltatáskereskedelem,
tudásipar, infopark.
9. osztály
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Világegyetem, Tejútrendszer, Naprendszer, csillagászati egység, kőzetbolygó (Föld-típusú
bolygó), gázbolygó (Jupiter-típusú bolygó), tengely körüli forgás, keringés, földrajzi koordináta
rendszer, helyi és zónaidő, holdfázis, nap- és holdfogyatkozás, űrállomás.
Vetület, vetülettípus, jelrendszer, topográfiai és tematikus térkép, kis-, közepes- és nagy
méretarányú térkép, abszolút és relatív magasság, szintvonal, helymeghatározás, távérzékelés.
Geoszféra,
földköpeny,
asztenoszféra,
geotermikus
gradiens,
kőzetlemez-mozgás,
hegységképződés, földrengés, vulkanizmus, szerkezeti mozgás; kőzetalkotó ásvány, magmás,
üledékes és átalakult kőzet, ércásvány, ércképződés, agyagásvány, geokémiai körforgás;
nagyszerkezeti elem, domborzati forma, rekultiváció; kormeghatározás, földtörténeti eon, idő,
időszak, kor.
Állandó, változó és erősen változó gáz; troposzféra, sztratoszféra; üvegházhatás, a hőmérséklet
napi és éves járása, izoterma, izobár, hőmérsékleti egyenlítő, főnszél, harmatpont, relatív
páratartalom, felhőtípusok, talaj menti csapadék, hulló csapadék; időjárás- előrejelzés, kibocsátás,
szállítás, leülepedés, ózonréteg ritkulása (elvékonyodása), globális felmelegedés, savas csapadék,
a szél pusztító és építő munkája, erózió.
Világtenger, beltenger, peremtenger, fajhő, talajvíz, belvíz, rétegvíz, hévíz, vízrendszer, fertő,
mocsár, láp, eutrofizáció, lefolyástalan terület, épülő tengerpart, pusztuló tengerpart, szakaszjelleg,
gleccser, moréna, karsztjelenség, karsztforma.
Szoláris és valódi éghajlati övezetesség, földrajzi övezetesség, övezet, öv, terület, vidék; zonális
talaj, természetes élővilág, függőleges övezetesség, erdőhatár, hóhatár.
Nagyrassz, természetes szaporodás és fogyás, a népesedési folyamat szakaszai, népességrobbanás,
korfa, fiatalodó társadalom, öregedő társadalom, születéskor várható élettartam, népsűrűség,
világnyelv, világvallás, aktív és inaktív népesség, munkanélküliség, vendégmunkás; tanya, farm,
falu, város, városszerkezet, agglomeráció.
Topográfiai ismeretek.
10. osztály
Gazdasági szerkezet, GDP, GNI, piacgazdaság, költségvetés, integráció, területi fejlettségi
különbség, K+F, globalizáció, pénztőke, működőtőke, adósságválság, Nemzetközi Valutaalap
(IMF), Világbank, WTO, OECD.
Természeti és társadalmi erőforrások, gazdasági rendszerváltozás, eladósodás, működőtőkebefektetés, területi fejlettség különbség, tranzitforgalom, gazdasági szerkezetváltás, húzóágazat,
idegenforgalom, személygépkocsi-gyártás, vegyipar, ipari park, hungarikum, nyitott gazdaság,
eurorégió.
Gazdasági unió, eurózóna, Schengeni egyezmény, uniós támogatás, területi fejlettség különbség,
regionális politika, magterület, periféria terület, felzárkózás.
Világgazdasági centrum-periféria, gyarmatosítás, posztindusztriális társadalom, technopolisz,
hightech ágazat, K+F, duális gazdaság, demográfiai válság, feltörekvő ország, üdülősziget,
adóparadicsom, ültetvény, farm, eladósodás, adósságválság, éhségövezet, OPEC.
Elsivatagosodás, elszikesedés, talajpusztulás, ózonritkulás, globális klímaváltozás, savas csapadék,
radioaktív szennyeződés, biodiverzitás csökkenése, ivóvízellátás, vízhiány, vízszennyezés,
népességrobbanás, élelmezési válság, urbanizációs problémák, fogyó és megújuló energiaforrások,
energiahatékonyság, veszélyes hulladék, szelektív hulladékgyűjtés, hulladék újrahasznosítása,
fenntarthatóság.
ENSZ, FAO, UNESCO, WHO, WWF, Greenpeace, kiotói egyezmény.

Testnevelés
1-2. Évfolyam
Belépő tevékenységformák
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Alakzatok gyors felvétele és változtatása. Az öltöző és gyakorlóhely rendjének kialakítása.
Játékos és határozott formájú szabad-, társas- és kéziszergyakorlatok végrehajtása. Gyors
indulás különféle testhelyzetből. Az ütközések elkerülése a fogójátékokban és a
futásfeladatokban, térnyerés a fogóval szemben. Tartós 4-8 percig pihenő nélkül. Futómozgást
tartalmazó feladatok (játékok) végzésben. Szökdelések és ugrások megfelelő ritmusban.
Távolugrás homokban. Távolba és célba dobás egy és két kézzel. Egyszerű támasz-, függő és
egyensúlygyakorlatok biztonságos végrehajtása. Labdás feladatok. Néhány egyszerű, az
évszaknak megfelelő és a szabadban játék.
Témakörök
Rendgyakorlatok

Tartalmak
Alapvető higiéniai ismeretek
Egyenes, feszes állás
Laza, pihenj állás
Testfordulatok helyben
- Sorakozó vonalban (fal, bordásfal, padsor előtt és felfestett
vonalnál)
Köralakítás kézfogással
Szétszórt alakzat felvétele
- Gimnasztikai helyek felvétele (megjelölt hely)
- Vonulások ütemtartással helyben és tovahaladással (tapssal,
dobbantással)
- Játékok (mozdulatlanság, szobor, mindenki a zászlajához)

Előkészítés és

-

prevenció

A legszokványosabb testhelyzetek, kartartások és
alapformákat
tartalmazó szabad-, társas- és kéziszergyakorlatok
(labdával,
tornabottal, ugrókötéllel, szalaggal, 1 kg-os súlyzóval stb.)
- Ritmikus feladatok énekre, zenére
- tartásjavító és gerincdeformitásokat megelőző, korrigáló
gyakorlatok
- Előkészítést és a motorikus képességek alapozását jól szolgáló
gyakorlatok

Járások, futások,
szökdelések és
ugrások,
valamint
dobások

Járások és futások:
- Járások és futások kötetlenül és alakzatban egyes oszlop
mghatározott útvonalon is (oda- vissza, körben, hullámvonalban
stb.)
- játékok (futóversenyek, fogójátékok, vonatozás, „tűz, víz,
repülő”, mágnes fogó, sorversenyek stb.)

Szökdelések, ugrások:
- Szökdelések egy, váltott, páros lábon meghatározott távolságig - Szökdelések
kötéláthajtással
- Távolugrás helyből és nekifutással, elugró sávból - Játékok (szökdelő fogó,
szökdelő oszlop stb.)
Dobások:
- Hajítások papírgombóccal, csomózott végű szalaggal (üstökös),
kislabdával
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Helyváltoztatás állatmozgást utánozva (fókajárás, pókjárás,
Támasz-, függés- és rákjárás, medvejárás stb.)
egyensúlygyakorlato
k
- Helyváltoztatás vízszintes és rézsútos padon, hason- és
hanyattfekvésben, kéz-láb támaszban, rákjárással,
pókjárással
- Gurulóátfordulás előre guggolótámaszból, terpeszállásból zsugor
és terpeszülésbe
- Gurulóátfordulás hátra enyhén lejtős felületen és vízszintes
talajon
Tarkónállás
- kézen átfordulás oldalt zsugorban, guggolóálláaból és állásból
Vándormászás, függőállásból bordásfalon
- Felugrások kéztámasszal különb9ző szerekre (pad, zsámoly, kétháromrészes szekrény) és leugrások
- Egyensúlyozó járás vonalon és padon, padmerevítő gerendáján
előre, hátra és oldalra
- Komplex gimnasztikai gyakorlatsor megjegyzése, leutánozása,
betanulása.
Kötélmászás alaptechnikája
Labdás ügyességfejlesztés: álló labda megfogása,
Labdás gyakorlatok felemelése,
visszahelyezése, labdagörgetés egy-, két kézzel helyben a
lábak
körül és továbbhaladással, gurítás társhoz oda-vissza
terpeszülésben, feldobott labda elfogása, eldobott labda
elfogása
után futással egy pattanás után és földre érés előtt
- Labdavezetés kézzel helyben (állásban, ülésben, guggolásban)
és
továbbhaladással kötetlenül
- Labdavezetés lábbal egyenes vonalban, boák között, kapu vagy
valamilyencél felé
- Célba rúgások és dobások 3-5m távolságból
- Játékok szabadulás a lufitól-labdától, adogató versenyek,
labdacica gurítással, dobással, vadászok, kidobó játékok,
partizán, stb.)
Küzdő feladatok
Karemelés, illetve leszorítás társ ellenállásával szemben.
- Húzások, tolások párokban. (Húzd- told el a párod!)
Kötélhúzás
- Leülések, felállások párokban kézfogással és hátukat
összetámasztva
- Játékok (kézvívás fekvőtámaszban, „ne vedd el a lábadat”,
kakasviadal)
- Akadályversenyek, sor és váltóversenyek.
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A továbbhaladás feltételei
Alakzatok felvétele és változtatása az utasításnak az utasításnak megfelelően. A gimnasztikai
feladatok teljesítése utánzással és vezényszavak után. Az alapvető mozgáskészségek (járás,
futás, ugrás, dobás, kúszás, mászás, stb.) elfogadható végrehajtása.
Úszás
1.

Évfolyam

Vízhez szoktató feladatok, gyakorlatok elsajátítása. Siklás gyakorlatok végrehajtása
segédeszköz nélkül. Gyors és hátúszás láb tempójával, haladás segédeszközzel a medence
hosszában.
2. Évfolyam
Folyamatos gyors és hátúszás a medence hosszában segédeszköz nélkül. Fejesugrás
elsajátítása.
3–4. ÉVFOLYAM
BELÉPŐ TEVÉKENYSÉGFORMÁK
A rendgyakorlatoknál az egyöntetű végrehajtás fokozatos kialakítása, az utasítások késlekedés
nélküli végrehajtása. Az alapvető gimnasztikai alapformák pontos végrehajtása.
Rajtolás jelre, gyorsfutás 20-30 m-en versenyszerűen. Tartós futás 8-10 percen
keresztül.
Ugrások változatos formában, megfelelő szabályozottsággal végrehajtva.
A hajító mozdulat lehetőleg nyújtott karhelyzetből indítva. Dobóterpeszből (a
hajító karral ellentétes láb
van elől) célba dobás a dobás biztonságot növelve.
Futó-, ugró- és dobóügyesség fejlesztése változatos feltételek között.
A torna (jellegű) gyakorlatok kis segítséggel biztonságosan és szép testtartással
történő végrehajtása.
Együttműködés a társakkal a labdás játékokban.
Sportszerű test-test elleni küzdelem.
Néhány egyszerű, az évszaknak megfelelő és szabadban végezhető játék. Megadott
távolság úszása.
RENDGYAKORLATOK, GIMNASZTIKA PREVENCIÓS FELADATOK
Egyszerű alapformájú 1–8 ütemű gimnasztika, esetleg rövidebb gyakorlatsorrá kapcsolva,
statikus egyensúlyviszonyok gyakoroltatása talajon és szereken. Sportágakat előkészítő,
egyszerűsített szabályú játékok. Kétsoros vonal, kettes oszlop alakítása. Megindulás, megállás.
Fejlődések, szakadozások járás közben. Vonulások, nyitódás, zárkózás tér- és távköz felvétele.
Statikus és dinamikus alapformájú szabadgyakorlatok. Tartásjavító gyakorlatok.
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Páros gyakorlatok. Pad, bordásfal, labdagyakorlatok. Ugrókötél-gyakorlatok.
Előkészítő, képességfejlesztést szolgáló testnevelési játékok (fogójátékok, versengések kettős
körben, kakasviadal stb.).

JÁRÁSOK ÉS FUTÁSOK
Járások előre, hátrafelé, ütem és lépéshossz szabályozással, oldalirányú
keresztlépéssel, magas térdemeléssel.
Rövid távú vágtafutások, gyors futások irányváltoztatással. Hosszú távú futások
saját tempóban.
Fogójátékok, különböző
szabályokkal.

sor-

és

váltóversenyek,

fokozatosan

nehezedő

Futási állóképesség fejlesztése. Rajtgyakorlatok. Futóversenyek.
SZÖKDELÉSEK ÉS UGRÁSOK
Rövid idejű, fokozatosan növekvő erőszükséglet jellegű szökdelések, ugrások saját
erőbeosztással.
Szökdelések
– páros és egy lábon, különböző kartartásokkal (továbbá váltott lábas is),
– ugrókötéllel, futás, szökdelés összekapcsolása.
Ugrások
– futó-, ugrás gyakorlatok akadályok fölött, átugrás szereken,
– ugródeszkáról történő felugrás,
– ugrás távolba (nekifutással egy lábról, páros lábra), ugrási kísérletek magasba,
sorozatugrások.
DOBÁSOK
Egy- és kétkezes dobások, hajítások, vetések kis súllyal (gyorserő fejlesztése).
Dobások – hajítások
– különböző szerekkel egy és két kézzel,
– távolba és célba (helyből, járva, társra),
– mozgásból,
– kislabda hajítás néhány lépés nekifutással távolba.
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TÁMASZ-, FÜGGÉS- ÉS EGYENSÚLYGYAKORLAT
Kúszások, mászások, statikus és dinamikus egyensúlygyakorlatok, egyéb
természetes gyakorlatok.
Rúd-, kötélmászás, mászóversenyek.
Gurulóátfordulások, előre és hátra guggoló támaszból, terpeszállásból, sorozat
gurulóátfordulások előre,
Haránt- oldalspárga kísérletek, Zsugorfejállás, fejállás és kézállási kísérletek,
cigánykerék,
Zsugorkanyarlati és bátor ugrás,
Mászási kísérletek kötélen, vízszintes függeszkedés bordásfalon, gyűrűn húzódzkodás,
Egyensúlygyakorlatok különböző testhelyzetek változtatásával, akadályok leküzdésével.
LABDÁS GYAKORLATOK
Labdás ügyességfejlesztés
– labdapattogtatása, váltott kézzel, különböző testhelyzetekben és tovahaladással, egy lábon,
szökdeléssel, szlalomozva
– labda gurítása, vezetése helyben, mozgásközben feladatokkal,
– átadások: egy-, kétkezes, felső, pattintott stb.,
– rúgások távolba, célba, labdavezetés lábbal meghatározott útvonalon, valamint kis területen
az ütközések elkerülésével,
– labda visszafejelése.
KÜZDŐ FELADATOK ÉS JÁTÉKOK
A testnevelési órák előkészítő, fő vagy befejező részében ajánlatos 5 perces időkeretben
lehetőséget biztosítani a küzdő feladatok elvégzésére.
Grundbirkózás. Mögé kerülés, kiemelés. Vívás két kézzel. Kézráütés mellső fekvőtámaszban.
SZABADIDŐS SPORTTEVÉKENYSÉGEK
Csúszkálás, korcsolyázás, hógolyózás.
Játékok:
– a jégen, hóember építése, távdobás, célba dobás hógolyóval, hógolyó-csata.
ÚSZÁS
Az 1–2. évfolyam tananyagának bővített és nehezített formába történő továbbvitele. Tanult
úszástechnikák fejlesztése, folyamatos úszás távolságnövelő céllal, kisebb versenyek már jónak
nevezhető technikai tudásszint elérése esetén. Az eddig tanult úszásnem gyakorlása, megfelelő
elsajátítása. Vízbeugrás.
A továbbfejlesztés alapjai, 3. évfolyam
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Vezényszavak ismerete, a rendgyakorlatok végrehajtása.
Az alapvető gimnasztikai alakformák követése.
Elfogadható mozgásminta reprodukálása a rajtolás, futás, ugrás és dobás végrehajtás során.
Megfelelő kísérletek a kúszás, mászás, támasz és függés feladatainak teljesítésére.
Örömmel vegyen részt a testnevelési játékokban.
Test-test elleni küzdelem elfogadása. Biztonságos viselkedés mellmagas vízben.
A tovább haladás feltételei, 4. évfolyam
Az óraszervezés szempontjából fontos rendgyakorlatok fegyelmezett végrehajtása.
Részvétel a közös gimnasztikában.
Mászás kötélen 2-3 fogással.
A futás, az ugrás és a dobás feladatok elfogadható végrehajtása.
támasz-, függő-és egyensúlygyakorlatok teljesítése. Részvétel a testnevelési és
sportjátékokban.
Bíztató kísérletek a tanult úszásnemben.
Torna 5-6. osztály
A talajtorna és egy tornaszer választása kötelező. A ritmikus gimnasztika gyakorlatanyagának
egyes elemei beépítésre kerülnek az összefüggő talajgyakorlatba. Az aerobic zenére történő
mozgásai, alaplépései az általános bemelegítés részét képezhetik.
Talajgyakorlati elemek:
guruló átfordulások
zsugorfejenállás, fejenállás
spárgakísérletek
mérlegállás
tarkóállás
hanyatt fekvésből emelkedés hídba
tigrisbukfenc
kézen átfordulás oldalt
Összefüggő talajgyakorlat a tanult elemek beépítésével.
Szekrényugrás
Keresztbe felállított szekrény (2- rész):
felguggolás homorított leugrás
zsugorkanyarlati leugrás
guggoló átugrás
huszárugrás
Hosszában felállított szekrény :
felguggolás, gurulóátfordulás
felguggolás, homorított leugrás
felguggolás, leterpesztés
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Gyűrű: függésben húzódzkodás, térd és sarokemelés, alaplendület, lefüggés, lebegőfüggés,
homorított leugrás
Gerenda: egyensúlyozó járások és játékos feladatok
Atlétika 5-6. osztály
A futó-, ugró- és dobóiskolai gyakorlatok ismerete, pontos végrehajtása változó körülmények
között is.
Futások, rajtok:
futóiskolai gyakorlatok
akadályfutások
iramfutások
állórajt, térdelő rajt
rajtok, indulások különböző testhelyzetekből
vágtafutások
váltófutás, egykezes alsó váltás
tartós futás a távnak megfelelő iram megválasztásával
Ugrások:
szökdelő és ugróiskolai gyakorlatok
helyből távolugrás
távolugrás guggoló vagy lépő technikával, elugró sávból
magasugrás átlépő technikával nyújtott vagy hajlított lábbal
Dobások:
dobóiskolai gyakorlatok
dobások és lökések tömött labdával
kislabda hajítás célba és távolba, nekifutással
Az atlétikai versenyszámok elsajátítását és begyakorlását segítő játékok és versenyek.
Sportjátékok 5-6. osztály
Két sportjáték választása kötelező!
Kosárlabda:
Labdanélküli technikai gyakorlatok:
megindulás, megállás
iram és iramváltás futás közben
alaphelyzet
cselezés futásközben
Labdás technikai gyakorlatok:
magas, középmagas, és mély labdavezetés
feladatok labdavezetés közben
hosszú- és rövidindulás
sarkazás átadások-átvételek
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kosárra dobások helyből és labdavezetésből
Taktikai gyakorlatok:
emberfogás: taposás alaphelyzetben
védekezés kar és lábmunka
védőmozgás
Röplabda:
Labdanélküli gyakorlatok:
alaphelyzet
igazodás a labdához
Labdás gyakorlatok:
alkarérintés
egyéni és páros gyakorlatok
alsó egyenes nyitás
kosárérintés
felső ütőérintés
Technikai elemek gyakorlása testnevelési játékokban, játékos feladatokban, mini
röplabdában.
Labdarúgás:
Labdás technikai gyakorlatok:
labdavezetések külső és belső csüddel, mindkét lábbal
különböző rúgásfajták állított labdával és mozgásból
átadások, átvételek mindkét lábbal
labdavételek különböző módon (talppal, belsővel, csüddel, combbal, mellel)
fejelés
egyszerű cselek
partdobás
Taktikai gyakorlatok:
kisjátékok:2:1, 3:1, 4:2, 5:2 alkalmazása
labdaszerelés és szabályos szerelés
felállási formák a kispályás játékban
kapusmunka: alaphelyzet, guruló, félmagas és magas labdák elfogása, kigurítás,
kidobás
játékok és versengések
Kézilabda:
Labda nélküli gyakorlatok
alaphelyzet
megindulás, megállás
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ütközések
cselek, irányváltások
felugrás-leérkezés
Labdás technikai gyakorlatok:
labdafogás
labdavezetés mindkét kézzel
átadások helyben és mozgásközben
átvételek
kapura lövések bedobás, szabaddobás, büntetődobás
cselek labdával (indulócsel, átadás csel)
kapusmunka (alaphelyzet, helyezkedés, védés kézzel, lábbal)
Taktikai gyakorlatok:
védekezés emberfogással és 6:0-s területvédekezéssel
a védő és támadó helyezkedése
támadásból védekezésbe való visszarendeződés
Játékok, versengések.
Természetes és nem természetes mozgásformák:
a tanórák szervezéséhez szükséges rendgyakorlatok elsajátítása;
8-10 gyakorlattal önálló bemelegítés végrehajtása;
a személyi és környezeti higiéniás ismeretek elsajátítása;
a szervezet előkészítését, bemelegítését szolgáló testnevelési játékok;
Önvédelmi és küzdősportok:
alapvető önvédelmi fogások és eséstechnikák;
grundbirkózás (alaphelyzetek, kitolás, kihúzás)
játékok, versengések (páros küzdőjátékok)
Alternatív környezetben űzhető sportok:
a tanult alternatív környezetben űzhető sportágak (korcsolyázás, szánkózás, síelés, túrázás)
alaptechnikai gyakorlatainak bemutatása
a sportágak űzéséhez szükséges eszközök eszközök biztonságos használata
a természeti környezetben történő sportolás egészségvédelmi és környezettudatos viselkedési
szabályainak betartása
Úszás:
A mell-, a hát és a gyorsúszás közül két úszásnem elsajátítása.
Javítóvizsga minimum követelmények 5.-6. évfolyam
Gimnasztika: 6 db 8 ütemű gyakorlat bemutatása önállóan
Atlétika:
Tartós futás: 10 kör/12 perc
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Rövidtávfutás: 60 m síkfutás: fiú: 11 mp; lány: 11,5 mp
Kislabdahajítás: fiú: 25 m; lány: 20 m
Távolurás: fiú: 280 cm; lány: 250 cm
Labdajáték: Általa választható labdajáték technikai elemeinek bemutatása
Torna:
Talajtorna: A tanév során tanult elemekből (gurulás előre-hátra, mérlegállás, tarkóállás, híd,
zsugorfejállás, repülő gurulás) összefüggő gyakorlat bemutatása
Szekrényugrás: Keresztbe állított 3-4 részes szekrényen felguggolás-homorított
leugrás/ zsugorkanyarlat
Kötélmászás: mászókulcsolás kísérlet
Úszás:
Egy szabadon választott úszásnem tejesítése 25 m-en (4 hossz)
Fejesugrás
Torna 7-8. osztály
A talajtorna és egy tornaszer választása kötelező. A ritmikus gimnasztika gyakorlat
anyagának egyes elemei beépítésre kerülnek az összefüggő talajgyakorlatba. Az aerobic
zenére történő mozgásai, alaplépései az általános bemelegítés részét képezhetik. Egyéni
gyakorlatvezetések, gerinctorna, 32 ütemű gimnasztikai gyakorlat, kötélmászás, kötélhajtás.
Talajgyakorlati elemek:
guruló átfordulások,
zsugorfejenállás, fejenállás, különböző lábtartásokkal,
spárgakísérletek,
mérlegállás,
tarkóállás,
hanyatt fekvésből emelkedés hídba,
tigrisbukfenc,
kézen átfordulás oldalt,
kiinduló helyzetek változtatásával a gyakorlatelemek nehézségi fokának növelése,
kézenállás segítségadóval, nélküle, bordásfalnál.
Összefüggő talajgyakorlat a tanult elemek beépítésével.
Szekrényugrás
Keresztbe felállított szekrény (3-4- rész):
felguggolás homorított leugrás,
zsugorkanyarlati leugrás,
guggoló átugrás,
huszárugrás,
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ugrás első íve legyen minél hosszabb,
dobbantódeszka: javuljon a használata,
tornász testtartás.
Hosszában felállított szekrény :
felguggolás, gurulóátfordulás
felguggolás, homorított leugrás
felguggolás, leterpesztés
Gyűrű: függésben húzódzkodás, térd és sarokemelés, alaplendület, lefüggés,
lebegőfüggés, homorított leugrás.
Gerenda: egyensúlyozó járások és játékos feladatok, mérlegállás, érintőjárások,
guggolások, fekvőtámasz.
Atlétika 7-8. osztály
A futó-, ugró- és dobóiskolai gyakorlatok ismerete, pontos végrehajtása változó
körülmények között is.
Futások, rajtok:
futóiskolai gyakorlatok,
akadályfutások,
iramfutások, kitartó futás, fokozatos gyorsulás,
állórajt, térdelő rajt,
rajtok, indulások különböző testhelyzetekből,
vágtafutások, váltófutás, egykezes alsó váltás,
tartós futás a távnak megfelelő iram megválasztásával.
Ugrások:
szökdelő és ugróiskolai gyakorlatok,
helyből távolugrás,
távolugrás guggoló vagy lépő technikával, elugró sávból,
magasugrás átlépő technikával nyújtott vagy hajlított lábbal,
ugróerő fejlesztése,
javuljon a nekifutás sebessége,
kitámasztás és lendítés összefüggése,
hibák észrevétele és tudatos kijavítása.
Dobások:
dobóiskolai gyakorlatok,
dobások és lökések tömött labdával,
kislabda hajítás célba és távolba, nekifutással,
legyen gyorsuló a kidobás mozdulata,
alapszinten tanulja meg a súlylökő technikát.
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Az atlétikai versenyszámok elsajátítását és begyakorlását segítő játékok és
versenyek.
Sportjátékok 7-8. osztály
Két sportjáték választása kötelező!
Kosárlabda:
Labdanélküli technikai gyakorlatok:
megindulás, megállás
iram és iramváltás futás közben
alaphelyzet
cselezés futás közben
Labdás technikai gyakorlatok:
magas, középmagas, és mély labdavezetés
feladatok labdavezetés közben
hosszú- és rövidindulás
sarkazás labda nélkül és labdával
átadások-átvételek
kosárra dobások helyből és labdavezetésből
Taktikai gyakorlatok:
emberfogás: taposás alaphelyzetben
védekezés kar és lábmunka
védőmozgás
védekezésben tudja a támadó játékost lerázni,
támadásban állandó mozgással szabaduljon el védőjétől a labdavételre,
labdaátadásra.
Röplabda:
Labdanélküli gyakorlatok:
alaphelyzet
igazodás a labdához
Labdás gyakorlatok:
alkarérintés
egyéni és páros gyakorlatok
alsó egyenes nyitás
kosárérintés
felső ütőérintés
Technikai elemek gyakorlása testnevelési játékokban, játékos feladatokban, mini
röplabdában, strandröplabdában.
Labdarúgás:
Labdás technikai gyakorlatok:
labdavezetések külső és belső csüddel, mindkét lábbal
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különböző rúgásfajták állított labdával és mozgásból
átadások, átvételek mindkét lábbal
labdavételek különböző módon (talppal, belsővel, csüddel, combbal, mellel)
fejelés
egyszerű cselek
partdobás
levegőben levő labda átvétele
labdavezetés irányváltoztatással
Taktikai gyakorlatok:
kisjátékok:2:1, 3:1, 4:2, 5:2 alkalmazása
labdaszerelés és szabályos szerelés
felállási formák a kispályás játékban 4:4 elleni játék
kapusmunka: alaphelyzet, guruló, félmagas és magas labdák elfogása, kigurítás,
kidobás
játékok és versengések
együttműködési készség
Kézilabda:
Labdanélküli gyakorlatok:
alaphelyzet
megindulás, megállás
ütközések
cselek, irányváltások
felugrás-leérkezés
Labdás technikai gyakorlatok:
labdafogás
labdavezetés mindkét kézzel
átadások helyben és mozgásközben
átvételek
kapura lövések
bedobás, szabaddobás, büntetődobás
cselek labdával (indulócsel, átadás csel)
kapusmunka (alaphelyzet, helyezkedés, védés kézzel, lábbal)
Taktikai gyakorlatok:
védekezés emberfogással és 6:0-s területvédekezéssel
a védő és támadó helyezkedése
támadásból védekezésbe való visszarendeződés
Játékok, versengések.
Természetes és nem természetes mozgásformák:
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a tanórák szervezéséhez szükséges rendgyakorlatok elsajátítása;
8-10 gyakorlattal önálló bemelegítés végrehajtása;
a személyi és környezeti higiéniás ismeretek elsajátítása;
a szervezet előkészítését, bemelegítését szolgáló testnevelési játékok;
Önvédelmi és küzdősportok:
alapvető önvédelmi fogások és eséstechnikák;
grundbirkózás (alaphelyzetek, kitolás, kihúzás)
játékok, versengések (páros küzdőjátékok)
fokozza bátorságát a változó feladatok végzésekor
dobások: csípődobás, válldobás, átkarolás
Alternatív környezetben űzhető sportok:
a tanult alternatív környezetben űzhető sportágak
(korcsolyázás, szánkózás, síelés, túrázás)
alaptechnikai gyakorlatainak bemutatása
a sportágak űzéséhez szükséges eszközök eszközök biztonságos használata
a természeti környezetben történő sportolás egészségvédelmi és környezettudatos
viselkedési szabályainak betartása
Úszás:
A mell-, a hát- és a gyorsúszás közül két úszásnem elsajátítása, versenyszerű
alkalmazása az úszótávok növelése.
Képességfejlesztés 7-8. osztály
A tanulók rendelkezzenek megfelelő sportos öltözékkel.
Gerinctorna egész évben.
Erősítő gyakorlatok rendszeres végzése.
Alaki formaságok fontossága, együttes mozgásban rejlő harmónia, rend.
Jellemezze egész éves órai munkájukat a fegyelmezettség, tenni akarás,
céltudatosság.
Legyen magabiztos, legyen önbizalma a gyakorlatok bemutatásában.
Javítóvizsga követelmények 7-8 évfolyam
Gimnasztika: Komplett bemelegítés egyénileg,összes izomcsoport átmozgatásával
Atlétika:
Tartós futás: 10 kör/12 perc
Rövidtávfutás: 60 m fiú: 11 mp; lány: 11,5 mp
Kislabdahajítás: fiú 25 m ; lány: 20 m
Távolugrás: fiú: 310 cm; lány: 280 cm
Súlylökés: fiú,3 kg: 5 m; lány,2 kg: 5 m
Labdajáték: Két egyénileg választott labdajáték tanult technikai elemeinek
bemutatása
Torna: Talajtorna: tanult elemekből összefüggő gyakorlat bemutatása (gurulóátfordulás előre,
hátra, tarkóállás, mérlegállás, fejállás, repülő gurulás ,fellendülés kézállásba, futólagos
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kézállás-cigánykerék). Szekrényugrás: 4-5 részes keresztbe állított szekrényen guggoló
átugrás/átterpesztés Kötélmászás: mászókulcsolás alkalmazása
Úszás: Egy szabadon választott úszásnemben 25 m(4 hossz) teljesítése. Másodiknak választott
úszásnemben 2 hossz teljesítése.
Javítóvizsga követelmények 9-10. évfolyam
Gimnasztika: Komplett bemelegítés egyénileg, egy 64 ütemű gyakorlatsor összeállításával
(összes izomcsoport átmozgatásával).
Atlétika:
Tartós futás: 10 kör/12 perc
Rövidtávfutás: 60 m fiú: mp; lány: mp
Kislabdahajítás: fiú 30 m ; lány: 25 m
Távolugrás: fiú: 340 cm; lány: 310 cm
Súlylökés: fiú,3 kg: 5,5 m; lány,2 kg: 5,5 m
Labdajáték: Két egyénileg választott labdajáték tanult technikai elemeinek bemutatása.
Torna:
Talajtorna: tanult elemekből összefüggő gyakorlat bemutatása (gurulóátfordulás előre, hátra,
tarkóállás, mérlegállás, fejállás, repülő gurulás, fellendülés kézállásba, futólagos kézálláscigánykerék, fejenátfordulás).
Szekrényugrás: részes keresztbe állított szekrényen:- guggoló átugrás/átterpesztés, guruló
átfordulás Gerenda: Tanult elemekből komplett sor bemutatása (lépések, szökkenések,
egyensúlyelemek, fordulások, térdelés, guggolás). Minimum 6 különböző elem
összekapcsolása
Gyűrű: ugrás függésbe, lendületvétel előre-hátra, előre lefüggésbe, ereszkedés lebegőfüggésbe
(2 mp), ereszkedés hátsófüggésbe (2 mp), lendület hátra, homorított leugrás
Korlát: mellső harántállásból ugrás felkarfüggésbe, lendület előre-hátra támaszba, pedzés 2x,
lendület hátra majd kanyarlati leugrás.
Torna 9-10. osztály
Elvárás a tanult gyakorlat bemutatása egy tanév során a következőkben: talajtorna, ugrás, egy
tornaszer. Az aerobic zenére történő mozgásai, alaplépései az általános bemelegítés részét
képezhetik. Egyéni gyakorlatvezetések, gerinctorna, 32 ütemű gimnasztikai gyakorlat,
kötélmászás, kötélhajtás.

Talajgyakorlati elemek:
guruló átfordulások (előre, hátra, repülő)
fejállás,
kézállás
spárgakísérletek,
mérlegállás,
tarkóállás,
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hanyatt fekvésből emelkedés hídba,
kézen átfordulás oldalt,
kiinduló helyzetek változtatásával a gyakorlatelemek nehézségi fokának növelése,
Összefüggő talajgyakorlat a tanult elemek beépítésével.
Szekrényugrás
Keresztben és hosszában felállított szekrény (4-5 rész):
felguggolás homorított leugrás,
zsugorkanyarlati leugrás,
guggoló átugrás,
huszárugrás,
ugrás első íve legyen minél hosszabb,
dobbantódeszka: javuljon a használata,
tornász testtartás.
Hosszában felállított szekrény:
felguggolás, gurulóátfordulás
felguggolás, homorított leugrás
felguggolás, leterpesztés
bukfenc
terpeszátugrás
Gyűrű: függésben húzódzkodás, térd és sarokemelés, alaplendület, lefüggés, lebegőfüggés,
homorított leugrás.
Gerenda: egyensúlyozó járások és játékos feladatok, mérlegállás, érintőjárások, guggolások,
fekvőtámasz.
Korlát: 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.
Ritmikus gimnasztika: Az 5–8. osztályokban megfogalmazott követelményeken nehézségben
túlmutató követelmény mozgásanyagának tanulása, gyakorlása. Az esztétikus, szép és nőies
mozgások előadásmódját segítő kondicionális és koordinációs képességfejlesztő eljárások.
Célirányos előkészítő és rávezető gyakorlatok, mozgásszabályozó, mozgásalkalmazó, átállító
és mozgástanuló jelleggel (testtartás, tágasság, forgásbiztonság). A ritmusérzék fejlesztése,
önálló zeneválasztásra lehetőség a szélsőségektől való elhatárolódás mellett.
Atlétika 9-10. osztály
A futó-, ugró- és dobóiskolai gyakorlatok ismerete, pontos végrehajtása változó körülmények
között is.
Futások, rajtok:
futóiskolai gyakorlatok,
akadályfutások,
iramfutások, kitartó futás, fokozatos gyorsulás,
állórajt, térdelő rajt, rajtgép használata
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rajtok, indulások különböző testhelyzetekből,
vágtafutások,
váltófutás, egykezes alsó váltás, kétkezes váltás
tartós futás a távnak megfelelő iram megválasztásával.
Ugrások:
szökdelő és ugróiskolai gyakorlatok,
helyből távolugrás,
távolugrás guggoló vagy lépő technikával, elugró sávból,
magasugrás átlépő technikával nyújtott vagy hajlított lábbal, floptechnikával
ugróerő fejlesztése,
javuljon a nekifutás sebessége,
kitámasztás és lendítés összefüggése,
hibák észrevétele és tudatos kijavítása.
Dobások:
dobóiskolai gyakorlatok,
dobások és lökések tömött labdával,
kislabda hajítás tanult lépéstechnikával
súlylökés becsúszó technikával
Az atlétikai versenyszámok elsajátítását és begyakorlását segítő játékok és versenyek.
Sportjátékok 9-10. osztály
Tanévenként legalább két sportjáték oktatása.
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.
Szabályok ismeretének mélyítése és játékvezetés.
Kosárlabda:
Labda nélküli technikai gyakorlatok:
megindulás, megállás
iram és iramváltás futás közben
alaphelyzet
cselezés futás közben
Labdás technikai gyakorlatok:
magas, középmagas, és mély labdavezetés
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feladatok labdavezetés közben
hosszú- és rövidindulás
sarkazás labda nélkül és labdával
átadások-átvételek
kosárra dobások helyből és labdavezetésből
komplex gyakorlat bemutatása
Taktikai gyakorlatok:
emberfogás: taposás alaphelyzetben
védekezés kar és lábmunka
védőmozgás
elzárás-leválás
páros és hármas lefutások,
szituációs gyakorlatok csapatrészekkel
Röplabda:
Labdanélküli gyakorlatok:
alaphelyzet
igazodás a labdához
Labdás gyakorlatok:
alkarérintés
egyéni és páros gyakorlatok
alsó egyenes nyitás
felső nyitás
kosárérintés
felső ütőérintés
nyitásfogadás
sáncolás
Technikai elemek gyakorlása testnevelési játékokban, játékos feladatokban, mini röplabdában,
strandröplabdában. Forgás, helyezkedés, szituációs feladatok.
Labdarúgás:
Labdás technikai gyakorlatok:
labdavezetések külső és belső csüddel, mindkét lábbal
különböző rúgásfajták állított labdával és mozgásból
átadások, átvételek mindkét lábbal
labdavételek különböző módon (talppal, belsővel, csüddel, combbal, mellel)
fejelés
egyszerű cselek
partdobás
levegőben levő labda átvétele
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labdavezetés irányváltoztatással
ívelések
dekázás
Taktikai gyakorlatok:
kisjátékok:2:1, 3:1, 4:2, 5:2 alkalmazása
labdaszerelés és szabályos szerelés
felállási formák a kispályás játékban 4:4 elleni játék
kapusmunka: alaphelyzet, guruló, félmagas és magas labdák elfogása, kigurítás, kidobás
játékok és versengések
együttműködési készség
Kézilabda:
Labdanélküli gyakorlatok:
alaphelyzet
megindulás, megállás
ütközések
cselek, irányváltások
felugrás-leérkezés
Labdás technikai gyakorlatok:
labdafogás
labdavezetés mindkét kézzel
átadások helyben és mozgásközben
átvételek
kapura lövések posztokról
bedobás, szabaddobás, büntetődobás
cselek labdával (indulócsel, átadás csel, lövőcsel)
kapusmunka (alaphelyzet, helyezkedés, védés kézzel, lábbal)
Taktikai gyakorlatok:
védekezés emberfogással és 6:0-s területvédekezéssel
a védő és támadó helyezkedése
támadásból védekezésbe való visszarendeződés
bejátszások,
zárás-leválás
Játékok, versengések.
Természetes és nem természetes mozgásformák:
a tanórák szervezéséhez szükséges rendgyakorlatok elsajátítása;
8-10 gyakorlattal önálló bemelegítés végrehajtása; bemelegítés vezetés, hibajavítás
a személyi és környezeti higiéniás ismeretek elsajátítása;
a szervezet előkészítését, bemelegítését szolgáló testnevelési játékok;
94

bemutató órák: aerobic, fitnesz, zumba
Önvédelmi és küzdősportok:
alapvető önvédelmi fogások és eséstechnikák;
grundbirkózás alapjai (alaphelyzetek, kitolás, kihúzás, emelés, forgatás), szabályok, küzdelem
cselgáncs alapjai (alaphelyzetek, eséstechnika, fogások, leszorítás-szabadulás, gáncsolások,
dobások, szituációk)
játékok, versengések (páros küzdőjátékok)
bemutató órák: karate, birkózás
Alternatív környezetben űzhető sportok:
a tanult alternatív környezetben űzhető sportágak (korcsolyázás, szánkózás, síelés, túrázás)
alaptechnikai gyakorlatainak bemutatása
a sportágak űzéséhez szükséges eszközök eszközök biztonságos használata
a természeti környezetben történő sportolás egészségvédelmi és környezettudatos viselkedési
szabályainak betartása
tematikus órák: strandröplabda, tollaslabda, gördülő sportok
Képességfejlesztés 9-10. osztály
A tanulók rendelkezzenek megfelelő sportos öltözékkel.
Gerinctorna egész évben.
Erősítő gyakorlatok rendszeres végzése. Konditermi ismeretek.
Koordinációs gyakorlatok. Létra, zsámoly, pad, bordásfal használata.
Alaki formaságok fontossága, együttes mozgásban rejlő harmónia, rend.
Jellemezze egész éves órai munkájukat a fegyelmezettség, tenni akarás, céltudatosság.
Legyen magabiztos, legyen önbizalma a gyakorlatok bemutatásában.
Javítóvizsga követelmények 11-12. évfolyam
Gimnasztika: Komplett bemelegítés egyénileg összeállított 64 ütemű gimnasztikai
gyakorlatsorral (összes izomcsoport átmozgatásával).
Atlétika:
Tartós futás: 10 kör/12 perc
Rövidtávfutás: 60 m fiú: mp; lány: mp
Kislabdahajítás: fiú 33 m ; lány: 29 m
Távolugrás: fiú: 380 cm; lány: 350 cm
Súlylökés: fiú,3 kg: 6 m; lány,2 kg: 6 m
Labdajáték: Két egyénileg választott labdajáték tanult technikai elemeinek bemutatása
Torna:
Talajtorna: Tanult elemekből összefüggő gyakorlat bemutatása (gurulóátfordulás előre, hátra,
tarkóállás, mérlegállás, fejállás, repülő gurulás, fellendülés kézállásba, futólagos kézálláscigánykerék, fejenátfordulás/kézenátfordulás, kiszúrás).
Szekrényugrás: 4-5 részes hosszában állított szekrényen terpeszátugrás lebegőtámasszal.
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Gerenda: Tanult elemből komplett sor összeállítása (lépések, járások, szökkenések,
guggolások, térdelések, egyensúlyi elemek, gyakorlat elején fellendülés ülő helyzetbe,
tarkóállás). Minimum 8 elem felhasználása.
Gyűrű: ugrás függésbe, lendület előre-hátra, majd előre lebegőfüggésbe, csípőnyújtás
lefüggésbe 2(mp), csípő hajlítás-nyújtással lendület hátra, vállátfordulás előre, lendület előre
terpeszugrás hajlított állásba. Korlát: mellső harántállás, ugrás felkarfüggésbe, lendület előrehátra-előre lebegő felkartámaszba, billenés terpeszülésbe, emelés felkarállásba 2(mp),
átfordulás előre terpeszülésbe, pedzés,lábzárás, lendület hátra lebegőtámaszba, kanyarlati
leugrás harántállásba.

Ének–zene
5.évfolyam
Magyar népzene: válogatás régi rétegű és új stílusú népdalokból (10 magyar népdal éneklése).
-Magyar történeti énekek: históriás énekek, kuruc kori dalok, az 1848–49-es szabadságharc
dalai.
-Nemzeti énekeink: Erkel Ferenc-Kölcsey Ferenc: Himnusz, Egressy Béni-Vörösmarty
Mihály: Szózat éneklése fejből.
-Zeneelméleti ismeretek :
-Ritmikai elemek:
felütés, csonka ütem,
triola, kis éles és kis nyújtott ritmus, tizenhatodok
-Dallami és harmóniaelemek:
r’ és m’ hangok, fi, szi,
dúr és moll hangsorok,
-Hangközök:
kis és nagy szekund, kis és nagy terc.
Zenei előadásra vonatkozó jelzések:
tempójelzések és dinamikai jelek.
Ütemfajták, felütés, ritmikai elemek megkülönböztetése és egyszerűbb ritmusgyakorlatok
során reprodukálása.
-Hangszínhallás és többszólamú halláskészség fejlesztése:
énekes hangfajok ismerete (szoprán, mezzo, alt, tenor, bariton, basszus), -Formaérzék
fejlesztése:
visszatéréses kéttagú forma, triós forma, rondó forma, variációs forma.
-A zeneirodalmi ismeretek: a zenei befogadást segítő legszükségesebb elméleti ismeretek,
lexikális adatok (népzenéhez kapcsolódva, pl. népszokások, néphagyomány), -Az őskor, ókor,
középkor, reneszánsz, barokk zene jellemzői.
-A zeneirodalom műfaji:
-vokális művek,
-hangszeres művek – concerto, concerto grosso (triós forma, rondó forma), hangszeres művek
(variáció),oratórium,kantáta/operarészletek.
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-A hangszerek megkülönböztetése és azonosítása a következő szempontok szerint:
dallamhangszer, ritmushangszer, műzenei és népi hangszer (duda, tekerő, cimbalom, citera).
Szemléltetéssel a különböző zenei formák felismerése.
6.évfolyam
Magyar népzene: válogatás régi rétegű és új stílusú népdalokból (10 magyar népdal éneklése).
-Magyar történeti énekek: históriás énekek, kuruc kori dalok, az 1848–49-es szabadságharc
dalai.
-Nemzeti énekeink: Erkel Ferenc-Kölcsey Ferenc: Himnusz, Egressy Béni-Vörösmarty
Mihály: Szózat éneklése fejből.
-Más népek dalai, műzene tonális és funkciós zene.
-Zongorakíséretes dalok: bécsi klasszikus és más zenei stílusból.
Többszólamúság: kánonok, könnyű klasszikus dalok A dalanyag tiszta, kifejező, éneklése.
törekvés a stílusos éneklésre.
-Zeneelméleti ismeretek:
-Ritmikai elemek, metrum:
új ütemfajták: 6/8, 3/8,
felütés, csonka ütem,
triola, kis éles és kis nyújtott ritmus, tizenhatodok
-Dallami és harmóniaelemek:
r’ és m’ hangok, fi, szi,
dúr és moll hangsorok,
-Hangközök:
kis és nagy szekund, kis és nagy terc. A hármashangzat -Zenei előadásra vonatkozó jelzések:
tempójelzések és dinamikai jelek.
Ütemfajták, felütés, ritmikai elemek megkülönböztetése és egyszerűbb ritmusgyakorlatok
során reprodukálása
-A zeneirodalmi ismeretek: A bécsi klasszicizmus. Formaérzék fejlesztése: visszatéréses
kéttagú forma,
triós forma, rondó forma, variáció.
-Zeneirodalmi műfajok:
vokális művek,
hangszeres művek – szerenád, divertimento, szimfónia tétel (triós forma, rondó forma),
hangszeres művek (variáció, versenymű),daljáték/operarészletek. A dal, daljáték, opera,
menüett, szvit, szerenád, divertimento, versenymű, szimfónia.
7.évfolyam
-Magyar népzene az életkornak megfelelő csoportokból válogatva (pl. táncnóta, szerelmi dal,
búcsúzó dal, keserves).-Más népek dalai (pl. orosz, cseh, szlovák, lengyel, román népdalok,
más földrészek népzenéje, afroamerikai zene).
-Zongorakíséretes dalok, népdalok 20. századi vagy mai feldolgozásai.-A zenehallgatási
anyaghoz kapcsolódó énekes anyag: dal- és témarészletek a barokk és a romantika korából. Intonáció és helyes hangképzés.
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-Ritmus, metrum: különböző táncok metrikai és ritmikai jellemzői, ritmusimprovizáció,
szinkópálás.
Zeneelméleti ismeretek: a változó ütemmutató felismerése, felismerő kottaolvasás.
- Ritmikai elemek, metrum, új ütemfajták.
-Dallami és harmóniaelemek: harmóniai változások megfigyelése.
Hangközök: kis és nagy szext, kis és nagy szeptim (megismerés szintjén).
-Zenetörténeti korszakok, stílusjegyek, műfajok és formák rendszerezett ismerete.
A romantika zenéje: romantikus dal, operarészlet, zongoradarabok, programzene, szimfonikus
költemény, kórusművek, daljáték, opera, táncjáték, kamarazene
-A meghallgatott szemelvények felismerése.
8.évfolyam
-Magyar népzene az életkornak megfelelő csoportokból válogatva (pl. táncnóta, szerelmi dal,
búcsúzó dal, keserves).
-Más népek dalai (pl. orosz, cseh, szlovák, lengyel, román népdalok, más földrészek népzenéje,
afroamerikai zene).
-Zongorakíséretes dalok, népdalok 20. századi vagy mai feldolgozásai.
-Többszólamúság: kánonok, reneszánsz társasdalok rövid részletei.
-Példák a populáris zenéből.
-A zenehallgatási anyaghoz kapcsolódó énekes anyag: dal- és témarészletek a barokk és a
romantika korából.
A fenti zenei példák éneklése közben az életkori sajátosságoknak megfelelő tiszta intonáció és
helyes hangképzés (szükség esetén egyénre szabott kezdőhangról), továbbá stílusos, kifejező
éneklésre -Különböző metrikájú, egyszerű ritmusgyakorlatok reprodukálása.
-Ritmus, metrum: különböző metrikai, ritmikai, dallami elemek felismerése
kottaképről.
Jellemzői, ritmusimprovizáció, szinkópálás.
Szerkesztési és formai ismeretek: homofon és polifon szerkesztésmód, egytémájúság és egyegy zenei ötlet kibontása a barokk zenében, klasszikus szonáta forma megfigyelése.
Nemzeti jelleg a romantika zenéjében, a kelet-európai népek népzenéje. -A népdalfeldolgozás
módjai Bartók és Kodály művészetében.
Műzene és népzene megkülönböztetése hangszerek megfigyelésével. -Impresszionizmus a
festészetben és a zenében.
-A populáris dalok zenei jellemzői: forma, szöveg, szövegábrázolás, dallami jellemzők,
alapritmus és más érdekes ritmikai elemek, hangszerelés, improvizáció, dallami díszítés,
különleges előadói megoldások.
-A zeneirodalmi példák befogadását segítő kiegészítő ismeretek:
Alapvető ismeretek, a mű keletkezésének körülményeiről, zeneművek történeti koráról, a
zeneszerzők életéről, a művek műfajáról és formájáról.
-Más műveltségi területekhez tartozó kapcsolódások felfedeztetése, bemutatása. -Zenetörténeti
korszakok, stílusjegyek, műfajok és formák rendszerezett ismerete: a középkor és a reneszánsz
zenéje: gregorián és trubadúr ének, madrigál,
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barokk zene: kantáta és oratórium szvit, concerto, concerto grosso részletek, bécsi
klasszicizmus: vonósnégyes, versenymű, szimfónia,
a romantika zenéje: romantikus dal, operarészlet, zongoradarabok, programzene, szimfonikus
költemény,
a 20. század zenéje: kórusművek, daljáték, opera, táncjáték, kamarazene, jazz és a rock
születése, kortárs zenei művek megismerése.
A zeneirodalom gazdagságának, műfaji sokszínűségének ismerete.
A meghallgatott szemelvények felismerése.
9. évfolyam
4 - 5 mű éneklése tiszta intonációval az életkori sajátosságokat figyelembe véve (szükség esetén
egyénre szabott kezdőhangról), a következő kategóriák mindegyikéből:
Zeneirodalmi szemelvények, a megismert stíluskorszakból választva, egy-egy dal vagy
dalrészlet, néhány rövid zenei téma:
gregorián, reneszánsz,
barokk,
bécsi klasszikus,
Egyszólamú és egyszerűbb szerkezetű többszólamú világi és egyházi vokális és hangszeres
művek, témái a zenehallgatás anyagából válogatás.
Magyar népzene és történeti dallamok (az életkornak megfelelő tematikus csoportokból
válogatva):
régi rétegű és új stílusú népdalok, búcsúzók, keservesek,
pszalmodizáló népdalok,
Ritmus, metrum:
Összetettebb metrumokhoz kapcsolódó improvizációs gyakorlatok
ütőhangszerekkel, szabályos és szabálytalan hangsúlyozás, metrum váltások.

tapssal

és

-Harmónia:
Az énekes és zenehallgatási anyaghoz kapcsolódó dallamalkotás, variánsképzés lehetőségeinek
bemutatása, díszítés a népzenében és műzenében, zenei szerkesztés módok, zenei formák:
ritmus rondó, szekvencia, periódus, variáció
-Ismert dallamhoz ritmuskíséret vagy adott ritmuskísérethez dallamalkotás.
-Egyszerű ritmus- és harmóniakíséret alkotása: osztinátó, dudabasszus, orgonapont,T-D
ingamozgás, tercelés.
-A tanult ritmikai, metrikai, dallami és harmóniai elemekből létrehozott és a tanult formai
eszközök, szerkesztett kompozíciók.
-A zenei írásbeliség kialakulásának főbb jellemzői.A zenei lejegyzés változásai. A neuma és a
kulcsok, kottaírás, -olvasás az ötvonalas redszerben. Egyszerűbb harmóniák. A tempóbeli,
metrikai és ritmikai jellemzők.
-A zene rendszerezésének különböző szempontjai (pl. kronológia, műfaj, forma, funkció,
abszolút zene
– programzene).
-A zene fejlődéstörténete a kezdetektől a bécsi klasszicizmusig.

99

10. évfolyam
-4-5 mű éneklése tiszta intonációval az életkori sajátosságokat figyelembe véve (szükség esetén
egyénre szabott kezdőhangról), a következő kategóriák mindegyikéből:
Zeneirodalmi szemelvények, a megismert stíluskorszakból választva, egy-egy dal vagy
dalrészlet, néhány rövid zenei téma:
romantikus,
XX. századi.
Vokális és hangszeres művek, témái a zenehallgatás anyagából válogatva.
Néhány populáris zenei szemelvény a zenehallgatás anyagából válogatva (lásd a magyar anyag
a Zenehallgatási anyag megfelelő része).
Magyar népzene és történeti dallamok (az életkornak megfelelő tematikus csoportokból
válogatva):
régi rétegű és új stílusú népdalok, életfordulók, jeles napok dalai, virágénekek, diákdalok,
verbunkos dallamok. Más népek dalai.
Ritmus, metrum: Összetettebb metrumokhoz kapcsolódó improvizációs gyakorlatok tapssal és
ütőhangszerekkel, szabályos és szabálytalan hangsúlyozás, metrum váltások.
-Dallam:.Eredeti nyelvű szöveg és fordításainak összehasonlítása, a zenei kifejezőkészség
eszközeinek emutatásával, klasszikus és populáris műfajokban egyaránt.
Harmónia.: Az énekes és zenehallgatási anyaghoz kapcsolódó dallamalkotás, variánsképzés
lehetőségeinek bemutatása, díszítés a népzenében és műzenében, zenei szerkesztésmódok,
zenei formák parafrázisa zenei és nem zenei eszközökkel: variáció, aranymetszés a zenében és
a természetben.
-Egyszerű ritmus- és harmóniakíséret alkotása: osztináto.-A zenei írásbeliség kialakulásának
főbb
jellemzői. A kulcsok megismerése az ötvonalas rendszertől eltérő notációk: tabulatúra,
aleatorikus zene,
jazz és popzenei akkordjelölés (csak információs szinten). -Ritmikai elemek: tempóbeli,
metrikai és
ritmikai jellemzők .-Harmóniai elemek: Egyszerűbb harmóniai változások.
-A zene rendszerezésének különböző szempontjai (pl. kronológia, műfaj, forma, funkció,
abszolút zene – programzene): A zenetörténet fejlődése 1728- tól napjainkig.
-A zene kapcsolatainak feltárása a társművészetekkel, irodalommal, történelemmel,
kultúrtörténettel a szintézis teremtés igényével (az egyházzene kapcsolata a liturgiával, zenei
élet a főúri rezidenciákon és a nyilvános koncerttermekben, operaházakban).
-Az alkotás – zenei reprodukció – befogadás viszonya (zeneszerzés és előadó-művészet
kapcsolata, komponálás/lejegyzés – improvizáció), a zene funkciói (művészi zene –
szórakoztató zene).
-Népzene és műzene kapcsolatai, a jazz és a populáris zene műfajainak kapcsolódási
pontjai.Jazzhangszerek, zenekar: trombita, szaxofon, klarinét, nagybőgő, zongora, sokféle
ütőhangszer, bigband.
Népzene jellemzői:
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Népdal, hangszeres népzene, népies műdal.
-Műzene jellemzői:
Az európai műzene kialakulása napjaink zenéjéig – legfontosabb stílusjegyek, műfajok és
zeneszerzők.
XVII–XVIII. századi magyar műzene (Kájoni-kódex, Lőcsei kézirat, Vietórisz-kódex
anyagából).
Bihari János, Lavotta János és Csermák Antal verbunkos zene.
Romantika – dalciklus, hangszeres előadási darabok, opera és zenedráma (nemzeti jelleg a
zenében, hangszeres virtuozitás, az érzelmek szélsőséges megjelenítése, miniatűr kompozíciók
és monumentalitás – formai és dallami jellemzők: szabad formák, kromatikus dallamalkotás,
díszítés).
A századforduló és a XX. század zenéje – a stílusegység felbomlása, új zenei irányzatok
(impresszionizmus, verizmus, dodekafónia, avantgárd, experimentális zene, expresszionizmus,
elektronikus zene).
Korunk zenéje a második világháborútól napjainkig. A klasszikus zenén túl, válogatás az alábbi
anyagból: a jazz fontosabb műfajai a kezdetektől napjainkig, a beat és a klasszikus rock,
a világzene,
a zenés színház – rockopera,
a szórakoztató zene műfajai,
filmzene és alkalmazott zene.
A mai populáris zene irányzatai.

Digitális kultúra
A vizsga írásbeli és szóbeli részből áll
Az írásbeli ideje 30 perc, szóbeli 10 perc.
Az értékelés az érettségi vizsga %-ainak megfelelően történik.
5. osztály
Érintés és balesetvédelmi oktatás.
Algoritmus, folyamat, adat, adattípus, szöveges adatok, számok, bemenet, kimenet,
problémamegoldó tevékenység, változó, algoritmus leírása, algoritmustervezés, kódolás.
Információáramlási folyamatok algoritmusának elemzése.
E-mail, chat, adattárolás, megosztás. Elektronikus levél írása, üzenetküldő és csevegőprogram
használata. Robot, algoritmus, kódolás. Robotvezérlés alapjai.
Szövegbevitel, megnyitás, mentés, kijelölés, másolás, törlés, áthelyezés, szövegegységek,
karakter, karakter formázása, karakter típusa, karakter stílusa, karakter mérete. Szöveges
dokumentumok létrehozása, formázása. Szöveget, képet tartalmazó prezentáció létrehozása,
bemutatószerkesztés. Képszerkesztési műveletek.
Az információ szerepe a modern társadalomban. Információkeresési technikák. Adatok
biztonságos kezelése.
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Adat, információ, hír, be- és kiviteli periféria, fájl, fájlműveletek, mappa, mappaműveletek,
mobileszközök operációs rendszere.
6. évfolyam
Problémamegoldó tevékenység, változó, algoritmus leírása, szekvencia, elágazás, ciklus,
ciklusok fajtái, feltétel, lépésenkénti finomítás elve, fejlesztői felület, blokkprogramozás,
kódolás, tesztelés, elemzés, hibajavítás.
Online kommunikációs csatornák önálló használata, online kapcsolattartás. Adattárolás és
megosztás felhőszolgáltatással.
Robot, szenzor, algoritmus, blokkprogramozás, vezérlés.
Szövegszerkesztés, bekezdés, bekezdés formázása, behúzás, margó, lapméret, helyesírásellenőrző, elválasztás, kép beillesztése, képméret változtatása, információforrások etikus
felhasználása, idézés szabályai.
Bemutató készítés, animáció, csoportmunka eszközei, lényegkiemelés, információforrások
etikus felhasználása.
Multimédiás elemek készítése: rasztergrafika létrehozása, rasztergrafika szerkesztése, kép,
hang, video digitális rögzítése; képszerkesztési műveletek, transzformációk, retusálás.
Az e-ügyintézés; virtuális személyiség; digitális eszközöktől való függőség. Digitalizálás,
minőség, ergonómia, háttértár, kommunikációs eszközök, helyi hálózat, jogosultságok, etikus
információkezelés.

7. osztály
Algoritmuselemek, tervezési folyamat, adatok absztrakciója, algoritmusleírási mód, elemi adat,
egyszerű algoritmusok tervezése. Online identitás, e-mail, chat, felhőszolgáltatások.
Robot, szenzor, blokkprogramozás, vezérlési szerkezetek, vezérlés, elágazás, ciklus.
Algoritmusok megvalósítása, modellezése egyszerű eszközök segítségével.
Szövegszerkesztési
alapelvek,
dokumentumformátumok.

dokumentumok

szerkezete,

élőfej,

élőláb,

,

Prezentáció, multimédiás objektum, dokumentumformátumok, csoportmunka eszközei,
lényegkiemelés, dokumentum belső szerkezete, információforrások etikus felhasználása.
Képek szkennelése, digitális fotózás, videofelvétel-készítés, fotó, hang, video készítése,
szerkesztése, felhasználása, rasztergrafika, vektorgrafika, görbék, csomópontok,
csomópontműveletek.
Táblázatkezelési alapfogalmak, cella, oszlop, sor, munkalap, munkafüzet, cellahivatkozás,
adatok táblázatos formába rendezése, adatbevitel, javítás, másolás, mozgatás, relatív és
abszolút cellahivatkozás, saját képletek szerkesztése.
Az e-Világ, virtuális személyiség, információs társadalom, adatvédelem, internetes bűnözés,
digitális eszközöktől való függőség.
Adat, információ, hír, digitalizálás, digitalizálás minősége, kódolás, kódolási problémák,
ergonómia, be- és kikapcsolás folyamata, be- és kiviteli periféria, háttértár, kommunikációs
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eszközök, működési elv, működési paraméterek, hálózatok felhasználási területei,
mobileszközök operációs rendszere.
8. osztály
Szekvencia, elágazás, ciklus, vezérlési szerkezetek, eljárás, függvény, kódolás, animáció,
grafika programozása, objektumorientált gondolkozás, típusfeladatok, tesztelés, elemzés,
hibajavítás.
Online identitás, e-mail, chat, felhőszolgáltatások.
Robot, szenzor, blokkprogramozás, vezérlési szerkezetek, vezérlés, elágazás, ciklus.
Tipográfia, objektumok, táblázat szövegben, táblázat tulajdonságai, csoportmunka eszközei,
webes dokumentumkészítés, információforrások etikus felhasználása.
Prezentáció, multimédiás objektum, dokumentumformátumok, csoportmunka eszközei,
lényegkiemelés, dokumentum belső szerkezete.
Képek szkennelése, digitális fotózás, videofelvétel-készítés, fotó, hang, video készítése,
szerkesztése, felhasználása, rasztergrafika, vektorgrafika, görbék, csomópontok,
csomópontműveletek.
Táblázatkezelés, függvények használata, paraméterezés, adatok csoportosítása, diagram
létrehozása, diagram szerkesztése, diagramtípusok.
Az e-Világ, e-kereskedelem, e-bank, e-állampolgárság, internetes bűnözés, digitális
eszközöktől való függőség.
Operációs rendszerek eszközkezelése, operációs rendszer segédprogramjai, állományok és
könyvtárak tömörítése, helyi hálózat, jogosultságok, etikus információkezelés.
Informatika tagozat
9. évfolyam
Adat, információ, csatorna, személyes adat, e-ügyintézés, e-személyi igazolvány, ekereskedelem, e-szolgáltatások, elektronikus aláírás, álhír, lánclevél. Mobiltechnológia,
mobileszköz, alkalmazás, applikáció, alkalmazás telepítése, alkalmazás eltávolítása,
kezelőfelület, oktatóprogramok, oktatást segítő programok, hálózati kapcsolat.
Szövegszerkesztés, karakterformázás, bekezdésformázás, élőfej és élőláb, oldal elrendezése,
stílus, sablon, lábjegyzet, tartalomjegyzék, szakasztörés, hasáb. Számítógépes grafika,
rajzolóeszközök, színrendszerek, képfájlformátumok, felbontás, színmélység, pont, szakasz,
ellipszis, kör, téglalap, átlátszóság, takarás, vágás, elforgatás, eltolás, tükrözés, feliratozás,
igazítás, elosztás, rétegek, transzformációk, rasztergrafika, vektorgrafika, vonal, kör, ellipszis,
sokszög, törött vonal, spirál, csillag, szín, színátmenet, vastagság, vonalvégződés,
szaggatottság, csoportosítás, kettőzés, klónozás, csomópont, csomópontműveletek, 3D-s
alakzat. Multimédiás dokumentumok, fénykép, video, hangállomány készítése; fotó-, hang-,
video‑, multimédia-szerkesztő; digitális képfeldolgozás, -megosztás. Online kommunikáció,
chat, online közösség, kisegítő lehetőségek (az operációs rendszerben), digitális identitás,
önérvényesítés, tolerancia. böngészőprogram, tartalomkezelő rendszer, weblap részei, weblap
szerkezete, címsorok, bekezdések, felsorolások, táblázat, link, képek elhelyezése, stílusok,
weblap szerkezeti elemek, weblap elemeinek formázása stílusokkal, szín és háttér beállítása,
szövegformázás, táblázatok használata, hivatkozás készítése.
Táblázatkezelés, cella, oszlop, sor, cellatartomány, munkalap, munkafüzet, szöveg, szám- és
logikai típus, számformátumok, dátum- és időformátum, százalékformátum,
pénznemformátum; relatív, vegyes és abszolút cellahivatkozás; saját képlet szerkesztése,
függvények használata, függvény paraméterezése, függvények egymásba ágyazása, diagram
létrehozása, diagramtípusok, diagram-összetevők.
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Digitális eszközök használata, ergonómia, periféria, kommunikációs eszközök; lokális, illetve
hálózati fájl- és mappaműveletek; tömörítés, digitális kártevők és védekezés ellenük,
mobileszközök operációs rendszere, felhőszolgáltatások, szinkronizálás, etikus
információkezelés.
10. évfolyam
Algoritmizálás és blokkprogramozás, algoritmuselemek, tervezési folyamat, adatok
absztrakciója, algoritmusleírási mód, szekvencia, elágazás, ciklus, egész szám, valós szám,
karakter, szöveg, sorozat, logikai adat, egyszerű algoritmusok tervezése, vezérlési szerkezetek,
eljárás, függvény, kódolás, típusfeladatok, tesztelés, hibajavítás.
Szövegszerkesztés, karakterformázás, bekezdésformázás, élőfej és élőláb, oldal elrendezése,
stílus, sablon, körlevél, lábjegyzet, tartalomjegyzék, szakasztörés, hasáb.
Táblázatkezelés, cella, oszlop, sor, cellatartomány, munkalap, munkafüzet, szöveg, szám- és
logikai típus, számformátumok, dátum- és időformátum, százalékformátum,
pénznemformátum; relatív, vegyes és abszolút cellahivatkozás; saját képlet szerkesztése,
függvények használata, függvény paraméterezése, függvények egymásba ágyazása, diagram
létrehozása, diagramtípusok, diagram-összetevők.
Adatbázis-kezelés, adatbázis, adattábla, sor, rekord, oszlop, mező, adattípus, lekérdezés,
jelentés; adattípusok: szöveg, szám, dátum, idő, logikai; szűrés, szűrési feltétel, logikai
műveletek; hozzáférési jogosultság.
11.évfolyam
Algoritmizálás, formális programozási nyelv használata, algoritmuselemek, tervezési folyamat,
adatok absztrakciója, algoritmusleírási mód, egész szám, valós szám, karakter, szöveg, vektor,
logikai adat, egyszerű algoritmusok tervezése, vezérlési szerkezetek, eljárás, függvény,
kódolás,
objektumorientáltság,
típusfeladatok,
tesztelés,
elemzés,
hibajavítás,
hatékonyságvizsgálat.
Információs társadalom, e-gazdaság, e-kereskedelem, e-közigazgatás, digitális állampolgárság,
e-szolgáltatások, ügyfélkapu, GDPR, adatbiztonság, információvédelem.
Mobiltechnológia, mobileszköz; alkalmazás, applikáció; alkalmazás telepítése, eltávolítása,
oktatóprogramok, oktatást segítő programok, hálózati kapcsolat, alkalmazás erőforrásigénye,
alkalmazásspecifikáció.
Szövegszerkesztés, karakterformázás, bekezdésformázás, oldal kialakítása, stílus, sablon,
megosztott dokumentum, megjegyzés, korrektúra, változások követése.
Online kommunikáció, felolvasóprogram, személyi asszisztens (operációs rendszerekben),
kollaboráció, kooperáció, csapatmunka, személyiséglopás, online zaklatás.
Táblázatkezelés, cella, oszlop, sor, cellatartomány, munkalap, munkafüzet, adatimportálás;
szöveg-, szám- és logikai típus; számformátumok, dátum- és időformátum, százalékformátum,
pénznemformátum, egyéni számformátum, relatív és abszolút cellahivatkozás, saját képlet
szerkesztése, függvények használata, függvény paraméterezése, adatok keresése, rendezés,
szűrés, adatok kiemelése formázással, diagram létrehozása, diagramtípusok, diagramösszetevők.
Adatbázis kezelés, adatbázis, adattábla; sor, rekord; oszlop, mező; adattípus, kapcsolat,
importálás, lekérdezés, jelentés; adattípusok: szöveg, szám, dátum, idő, logikai; összeg, átlag,
szélsőérték, darabszám, szűrés, szűrési feltétel, logikai műveletek, hozzáférési jogosultság.
Digitális eszközök használata, ergonómia; lokális, illetve hálózati fájl- és mappaműveletek;
tömörítés, digitális kártevők és védekezés ellenük, mobileszközök operációs rendszere,
felhőszolgáltatások, szinkronizálás, jogosultságok, etikus információkezelés, távmunka
digitális eszközökkel.
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Dráma és színház
5.- 6.- 7. évfolyam
A dráma és színház tanítása olyan művészeti és művészetpedagógiai tevékenység, amelynek
célja az élményeken keresztül történő megértés, valamint a kommunikáció, a kooperáció, a
kreativitás fejlesztése, az összetartozás érzésének erősítése. A dráma és színház kreatív
folyamata szolgálja a tanulók ön- és társismeretének gazdagodását, segíti az oldottabb és
könnyebb kapcsolatépítést és kapcsolatfenntartást.
A tanulói tevékenységek a gondolatok és érzelmek kifejezését, ezzel együtt különböző drámai
és színházi kifejezési formák megismerését, alkalmazásuk elsajátítását és értelmezését
szolgálják. A dramatikus tevékenység gyakorlása és tanulása hozzájárul az önazonosság
erősítéséhez és a nemzeti, helyi vagy nemzetiségi közösségi tudat kialakításához.
A dráma és színház tevékenységformáival való – a Nemzeti alaptanterv magyar nyelv és
irodalom tantárgyra vonatkozó szemléletéhez igazodó – személyes találkozás révén a
művészeti ág nyelve a tanulók sajátjává válik, és mindezek eredményeként kialakul bennük a
művészettel élés, az értő befogadóvá válás alapvető igénye.
A dráma és színház tevékenységei nagy szerepet játszanak a Nemzeti alaptantervben
megfogalmazott valamennyi kompetencia fejlesztésében.
Fejleszti a tanulás kompetenciáit, mert a tanuláshoz kapcsolódó sikeresség megélt élményként
jelenik meg, mely más tárgyak tanulásához is pozitív megerősítést ad.
Fejleszti a kommunikációs kompetenciákat, mert a dráma és színház keretei között sokféle
önkifejezési forma (verbális, vokális, nonverbális) alkalmazására és gyakorlására van
lehetőség, ami a kommunikációs lehetőségek körét a megszokotthoz képest erőteljesen
kitágítja. A kommunikáció folyamatában a tanulók nyitottan, érzékenyen és kritikusan
viszonyulnak mások véleményéhez, illetve konstruktív párbeszéd folytatására törekednek.
Fejleszti a digitális kompetenciákat, hiszen a tanulók kezében lévő digitális eszközök a
hétköznapi kommunikáció mindennapos eszközei, melyeket konkrét vagy szimbolikus
tartalommal gyakran alkalmaznak kortárs élethelyzetekben. Emellett a dramatikus
tevékenységek során a tanulók azonosítják a digitális környezet kínálta lehetőségeket és
veszélyeket is, érvényesen foglalkozhatnak a magánszféra, a személyes adatok és a digitális
identitás meglétével vagy hiányával, veszélyeztetésével vagy biztonságával.
Fejleszti a matematikai, gondolkodási kompetenciákat, hiszen a dramatikus tevékenységek
folyamán és következtében a tanuló motivált a problémák azonosítására, a kérdések
megfogalmazására, a bizonyítékok keresésére és értékelésére, a logikus érvelés alkalmazására,
a következtetések levonására, és megalapozott információkra, tényekre és bizonyítékokra
támaszkodó döntésekre törekszik. Ugyanakkor a dráma és színház tevékenységei teret adnak a
szabad asszociáción alapuló, divergens gondolkodási szakaszoknak is, a fantázia, kreatív
megközelítések szabadságának, melyek szintén nagy szerepet játszanak a gondolkodás
fejlesztésében.
Fejleszti a személyes és társas kapcsolati kompetenciákat, hiszen a tantárgy tanulásának
jellemzője a gazdag önkifejezési formák támogatása, ami segíti az önismeret, a reális
önértékelés kialakulását, ugyanakkor a csoportos együttműködésben, közös cél érdekében zajló
munka erősíti az érdekérvényesítés és az alkalmazkodás dinamikus egyensúlyában zajló
konfliktusmegoldások folyamatát.
A tantárgy sajátosságai miatt nagyban fejleszti a kreativitás, kreatív alkotás, önkifejezés és
kulturális tudatosság kompetenciáit, hiszen a tárgy tanulása során a tanuló olyan készségeket
sajátít el, amelyek magukban foglalják gondolatok, tapasztalatok és érzések befogadását és
kifejezését a művészetek és más kulturális kifejezésmódok széles körében.
Végül a személyiségfejlesztésben betöltött szerepe miatt fejleszti a munkavállalói, innovációs
és vállalkozói kompetenciákat is.
Témakörök:
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Szabályjátékok
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:

felfedezi a tér, az idő sajátosságait és összefüggéseit;

megfigyeli a tárgyi világ jelenségeit;

felidézi a látott, hallott, érzékelt verbális, vokális hatásokat;

kitalál és alkalmaz elképzelt verbális, vokális hatásokat;

tudatosan irányítja és összpontosítja figyelmét a környezete jelenségeire;

koncentrált figyelemmel végzi a játékszabályok adta keretek között tevékenységeit;

megfigyeli a környezetéből érkező hatásokra adott saját válaszait;

értelmezi önmagát a csoport részeként, illetve a csoportos tevékenység alkotó
közreműködőjeként.
Dramatikus játékok (szöveggel, hanggal, bábbal, zenével, mozgással, tánccal)
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
– fejleszti az együttműködésre kialakítására irányuló gyakorlatát;
– adekvát módon alkalmazza a verbális és nonverbális kifejezés eszközeit;
– felfedezi a tárgyi világ kínálta eszközöket, ezek művészi formáit (pl. a bábot és a
maszkot);
– használja a tér sajátosságaiban rejlő lehetőségeket;
Rögtönzés
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
– az alkotótevékenység során használja a megismert kifejezési formákat;
– felfedezi a szerepbe lépésben és az együttjátszásban rejlő lehetőségeket;
– felismeri a kapcsolat létrehozásának és fenntartásának technikáit.
Saját történetek feldolgozása
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:

megkülönbözteti a dramaturgiai alapfogalmakat;

felismeri a problémahelyzeteket és azok lehetséges megoldási alternatíváit;

alkalmazza a tanult dramatikus technikákat a helyzetek megjelenítésében.
Műalkotások feldolgozása
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:

értelmezi a megélt, a látott-hallott-olvasott, a kitalált történeteket a különböző
dramatikus tevékenységek révén;

felismeri a problémahelyzeteket és azok lehetséges megoldási alternatíváit.
Dramaturgiai alapfogalmak
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
–
megkülönbözteti a dramaturgiai alapfogalmakat;
–
felismeri és azonosítja a dramatikus szituációk jellemzőit (szereplők,
viszonyrendszer, cél, szándék, akarat).
A színház kifejezőeszközei (szöveg, hang, báb, zene, mozgás, tánc)
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:

felfedezi a kommunikációs jelek jelentéshordozó és jelentésteremtő erejét;

felismeri a dráma és a színház formanyelvi sajátosságait a látott előadásokban
Színházi műfajok, stílusok
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:

felismeri és azonosítja a dráma és a színház formanyelvi sajátosságait a látott
előadásokban.
Színházi előadás megtekintése
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:

felfedezi a színházi kommunikáció erejét;

felismeri a színházi élmény fontosságát;
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Dráma tagozat évfolyamain
9. évfolyam
Mobiltechnológia, mobileszköz, alkalmazás, applikáció, alkalmazás telepítése, alkalmazás
eltávolítása, kezelőfelület, oktatóprogramok, oktatást segítő programok, hálózati kapcsolat.
Szövegszerkesztés, karakterformázás, bekezdésformázás, élőfej és élőláb, oldal elrendezése,
stílus, sablon, lábjegyzet, tartalomjegyzék, szakasztörés, hasáb. Számítógépes grafika,
rajzolóeszközök, színrendszerek, képfájlformátumok, felbontás, színmélység, pont, szakasz,
ellipszis, kör, téglalap, átlátszóság, takarás, vágás, elforgatás, eltolás, tükrözés, feliratozás,
igazítás, elosztás, rétegek, transzformációk, rasztergrafika, vektorgrafika, vonal, kör, ellipszis,
sokszög, törött vonal, spirál, csillag, szín, színátmenet, vastagság, vonalvégződés,
szaggatottság, csoportosítás, kettőzés, klónozás, csomópont, csomópontműveletek, 3D-s
alakzat.
Multimédiás dokumentumok készítése, fénykép, video, hangállomány készítése; fotó-, hang-,
video‑, multimédia-szerkesztő; digitális képfeldolgozás, -megosztás.
Online kommunikáció, chat, online közösség, kisegítő lehetőségek (az operációs rendszerben),
digitális identitás, önérvényesítés, tolerancia. Publikálás a világhálón, böngészőprogram,
tartalomkezelő rendszer, weblap részei, weblap szerkezete, címsorok, bekezdések,
felsorolások, táblázat, link, képek elhelyezése, stílusok, weblap szerkezeti elemek, weblap
elemeinek formázása stílusokkal, szín és háttér beállítása, szövegformázás, táblázatok
használata, hivatkozás készítése.
Táblázatkezelés, cella, oszlop, sor, cellatartomány, munkalap, munkafüzet, szöveg, szám- és
logikai típus, számformátumok, dátum- és időformátum, százalékformátum,
pénznemformátum; relatív, vegyes és abszolút cellahivatkozás; saját képlet szerkesztése,
függvények használata, függvény paraméterezése, függvények egymásba ágyazása, diagram
létrehozása, diagramtípusok, diagram-összetevők.
Digitális eszközök használata, ergonómia, periféria, kommunikációs eszközök; lokális, illetve
hálózati fájl- és mappaműveletek; tömörítés, digitális kártevők és védekezés ellenük,
mobileszközök operációs rendszere, felhőszolgáltatások, szinkronizálás, etikus
információkezelés.
10. évfolyam
Algoritmizálás és blokkprogramozás, algoritmuselemek, tervezési folyamat, adatok
absztrakciója, algoritmusleírási mód, szekvencia, elágazás, ciklus, egész szám, valós szám,
karakter, szöveg, sorozat, logikai adat, egyszerű algoritmusok tervezése, vezérlési szerkezetek,
eljárás, függvény, kódolás, típusfeladatok, tesztelés, hibajavítás.
Szövegszerkesztés, karakterformázás, bekezdésformázás, élőfej és élőláb, oldal elrendezése,
stílus, sablon, körlevél, lábjegyzet, tartalomjegyzék, szakasztörés, hasáb.
Táblázatkezelés, cella, oszlop, sor, cellatartomány, munkalap, munkafüzet, szöveg, szám- és
logikai típus, számformátumok, dátum- és időformátum, százalékformátum,
pénznemformátum; relatív, vegyes és abszolút cellahivatkozás; saját képlet szerkesztése,
függvények használata, függvény paraméterezése, függvények egymásba ágyazása, diagram
létrehozása, diagramtípusok, diagram-összetevők.
Adatbázis, adattábla, sor, rekord, oszlop, mező, adattípus, lekérdezés, jelentés; adattípusok:
szöveg, szám, dátum, idő, logikai; szűrés, szűrési feltétel, logikai műveletek; hozzáférési
jogosultság.
11. évfolyam
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Algoritmizálás, formális programozási nyelv használata, algoritmuselemek, tervezési folyamat,
adatok absztrakciója, algoritmusleírási mód, egész szám, valós szám, karakter, szöveg, vektor,
logikai adat, egyszerű algoritmusok tervezése, vezérlési szerkezetek, eljárás, függvény,
kódolás,
objektumorientáltság,
típusfeladatok,
tesztelés,
elemzés,
hibajavítás,
hatékonyságvizsgálat.
Információs társadalom, e-világ, e-gazdaság, e-kereskedelem, e-közigazgatás, digitális
állampolgárság, e-szolgáltatások, ügyfélkapu, GDPR, adatbiztonság, információvédelem.
Mobiltechnológia, mobileszköz; alkalmazás, applikáció; alkalmazás telepítése, eltávolítása,
oktatóprogramok, oktatást segítő programok, hálózati kapcsolat, alkalmazás erőforrásigénye,
alkalmazásspecifikáció.
Szövegszerkesztés, karakterformázás, bekezdésformázás, oldal kialakítása, stílus, sablon,
megosztott dokumentum, megjegyzés, korrektúra, változások követése.
Online kommunikáció, felolvasóprogram, személyi asszisztens (operációs rendszerekben),
kollaboráció, kooperáció, csapatmunka, személyiséglopás, online zaklatás.
Táblázatkezelés, cella, oszlop, sor, cellatartomány, munkalap, munkafüzet, adatimportálás;
szöveg-, szám- és logikai típus; számformátumok, dátum- és időformátum, százalékformátum,
pénznemformátum, egyéni számformátum, relatív és abszolút cellahivatkozás, saját képlet
szerkesztése, függvények használata, függvény paraméterezése, adatok keresése, rendezés,
szűrés, adatok kiemelése formázással, diagram létrehozása, diagramtípusok, diagramösszetevők.
Adatbázis, adattábla; sor, rekord; oszlop, mező; adattípus, kapcsolat, importálás, lekérdezés,
jelentés; adattípusok: szöveg, szám, dátum, idő, logikai; összeg, átlag, szélsőérték, darabszám,
szűrés, szűrési feltétel, logikai műveletek, hozzáférési jogosultság.
Digitális eszközök használata, ergonómia; lokális, illetve hálózati fájl- és mappaműveletek;
tömörítés, digitális kártevők és védekezés ellenük, mobileszközök operációs rendszere,
felhőszolgáltatások, szinkronizálás, jogosultságok, etikus információkezelés, távmunka
digitális eszközökkel.
Nyelvi tagozat évfolyamai
9. évfolyam, nyelvi előkészítő osztály
Információs társadalom, e-világ, adat, információ, csatorna, személyes adat, e-ügyintézés, eszemélyi igazolvány, e-kereskedelem, e-szolgáltatások, elektronikus aláírás, álhír, lánclevél.
Mobiltechnológia, mobileszköz, alkalmazás, applikáció, alkalmazás telepítése, alkalmazás
eltávolítása, kezelőfelület, oktatóprogramok, oktatást segítő programok, hálózati kapcsolat.
Szövegszerkesztés, karakterformázás, bekezdésformázás, élőfej és élőláb, oldal elrendezése,
stílus, sablon, lábjegyzet, tartalomjegyzék, szakasztörés, hasáb.
Online kommunikáció, chat, online közösség, kisegítő lehetőségek (az operációs rendszerben),
digitális identitás, önérvényesítés, tolerancia.
Táblázatkezelés, cella, oszlop, sor, cellatartomány, munkalap, munkafüzet, szöveg, szám- és
logikai típus, számformátumok, dátum- és időformátum, százalékformátum,
pénznemformátum; relatív, vegyes és abszolút cellahivatkozás; saját képlet szerkesztése,
függvények használata, függvény paraméterezése, függvények egymásba ágyazása, diagram
létrehozása, diagramtípusok, diagram-összetevők.
Adatbázis, adattábla; sor, rekord; oszlop, mező; adattípus, kapcsolat, importálás, lekérdezés,
jelentés; adattípusok: szöveg, szám, dátum, idő, logikai; összeg, átlag, szélsőérték, darabszám,
szűrés, szűrési feltétel, logikai műveletek, hozzáférési jogosultság.
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9. évfolyam
Információs társadalom, e-világ, adat, információ, csatorna, személyes adat, e-ügyintézés, eszemélyi igazolvány, e-kereskedelem, e-szolgáltatások, elektronikus aláírás, álhír, lánclevél.
Mobiltechnológia, mobileszköz, alkalmazás, applikáció, alkalmazás telepítése, alkalmazás
eltávolítása, kezelőfelület, oktatóprogramok, oktatást segítő programok, hálózati kapcsolat.
Szövegszerkesztés, karakterformázás, bekezdésformázás, élőfej és élőláb, oldal elrendezése,
stílus, sablon, lábjegyzet, tartalomjegyzék, szakasztörés, hasáb.
Számítógépes grafika, rajzolóeszközök, színrendszerek, képfájlformátumok, felbontás,
színmélység, pont, szakasz, ellipszis, kör, téglalap, átlátszóság, takarás, vágás, elforgatás,
eltolás, tükrözés, feliratozás, igazítás, elosztás, rétegek, transzformációk, rasztergrafika,
vektorgrafika, vonal, kör, ellipszis, sokszög, törött vonal, spirál, csillag, szín, színátmenet,
vastagság, vonalvégződés, szaggatottság, csoportosítás, kettőzés, klónozás, csomópont,
csomópontműveletek, 3D-s alakzat.
Multimédiás dokumentumok készítése, fénykép, video, hangállomány készítése; fotó-, hang-,
video‑, multimédia-szerkesztő; digitális képfeldolgozás, -megosztás.
Online kommunikáció, chat, online közösség, kisegítő lehetőségek (az operációs rendszerben),
digitális identitás, önérvényesítés, tolerancia.
Publikálás a világhálón, böngészőprogram, tartalomkezelő rendszer, weblap részei, weblap
szerkezete, címsorok, bekezdések, felsorolások, táblázat, link, képek elhelyezése, stílusok,
weblap szerkezeti elemek, weblap elemeinek formázása stílusokkal, szín és háttér beállítása,
szövegformázás, táblázatok használata, hivatkozás készítése.
Táblázatkezelés, cella, oszlop, sor, cellatartomány, munkalap, munkafüzet, szöveg, szám- és
logikai típus, számformátumok, dátum- és időformátum, százalékformátum,
pénznemformátum; relatív, vegyes és abszolút cellahivatkozás; saját képlet szerkesztése,
függvények használata, függvény paraméterezése, függvények egymásba ágyazása, diagram
létrehozása, diagramtípusok, diagram-összetevők.
A digitális eszközök használata, ergonómia, periféria, kommunikációs eszközök; lokális, illetve
hálózati fájl- és mappaműveletek; tömörítés, digitális kártevők és védekezés ellenük,
mobileszközök operációs rendszere, felhőszolgáltatások, szinkronizálás, etikus
információkezelés.
10. évfolyam
Algoritmizálás és blokkprogramozás, algoritmuselemek, tervezési folyamat, adatok
absztrakciója, algoritmusleírási mód, szekvencia, elágazás, ciklus, egész szám, valós szám,
karakter, szöveg, sorozat, logikai adat, egyszerű algoritmusok tervezése, vezérlési szerkezetek,
eljárás, függvény, kódolás, típusfeladatok, tesztelés, hibajavítás.
Szövegszerkesztés, karakterformázás, bekezdésformázás, élőfej és élőláb, oldal elrendezése,
stílus, sablon, körlevél, lábjegyzet, tartalomjegyzék, szakasztörés, hasáb.
Táblázatkezelés, cella, oszlop, sor, cellatartomány, munkalap, munkafüzet, szöveg, szám- és
logikai típus, számformátumok, dátum- és időformátum, százalékformátum,
pénznemformátum; relatív, vegyes és abszolút cellahivatkozás; saját képlet szerkesztése,
függvények használata, függvény paraméterezése, függvények egymásba ágyazása, diagram
létrehozása, diagramtípusok, diagram-összetevők.
Adatbázis, adattábla, sor, rekord, oszlop, mező, adattípus, lekérdezés, jelentés; adattípusok:
szöveg, szám, dátum, idő, logikai; szűrés, szűrési feltétel, logikai műveletek; hozzáférési
jogosultság.
11. évfolyam
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Algoritmizálás, formális programozási nyelv használata, algoritmuselemek, tervezési folyamat,
adatok absztrakciója, algoritmusleírási mód, egész szám, valós szám, karakter, szöveg, vektor,
logikai adat, egyszerű algoritmusok tervezése, vezérlési szerkezetek, eljárás, függvény,
kódolás,
objektumorientáltság,
típusfeladatok,
tesztelés,
elemzés,
hibajavítás,
hatékonyságvizsgálat.
Információs társadalom, e-világ; e-gazdaság, e-kereskedelem, e-közigazgatás, digitális
állampolgárság, e-szolgáltatások, ügyfélkapu, GDPR, adatbiztonság, információvédelem.
Mobiltechnológia, mobileszköz; alkalmazás, applikáció; alkalmazás telepítése, eltávolítása,
oktatóprogramok, oktatást segítő programok, hálózati kapcsolat, alkalmazás erőforrásigénye,
alkalmazásspecifikáció.
Szövegszerkesztés, karakterformázás, bekezdésformázás, oldal kialakítása, stílus, sablon,
megosztott dokumentum, megjegyzés, korrektúra, változások követése.
Online kommunikáció, felolvasóprogram, személyi asszisztens (operációs rendszerekben),
kollaboráció, kooperáció, csapatmunka, személyiséglopás, online zaklatás.
Táblázatkezelés, cella, oszlop, sor, cellatartomány, munkalap, munkafüzet, adatimportálás;
szöveg-, szám- és logikai típus; számformátumok, dátum- és időformátum, százalékformátum,
pénznemformátum, egyéni számformátum, relatív és abszolút cellahivatkozás, saját képlet
szerkesztése, függvények használata, függvény paraméterezése, adatok keresése, rendezés,
szűrés, adatok kiemelése formázással, diagram létrehozása, diagramtípusok, diagramösszetevők.
Adatbázis, adattábla; sor, rekord; oszlop, mező; adattípus, kapcsolat, importálás, lekérdezés,
jelentés; adattípusok: szöveg, szám, dátum, idő, logikai; összeg, átlag, szélsőérték, darabszám,
szűrés, szűrési feltétel, logikai műveletek, hozzáférési jogosultság.
Digitális eszközök használata, ergonómia; lokális, illetve hálózati fájl- és mappaműveletek;
tömörítés, digitális kártevők és védekezés ellenük, mobileszközök operációs rendszere,
felhőszolgáltatások, szinkronizálás, jogosultságok, etikus információkezelés, távmunka
digitális eszközökkel.

Vizuális kultúra
5. osztály
Kifejezés, képzőművészet: Valóság és képzelet
Kifejezés, képzőművészet: Stílus és mozgás
Vizuális kommunikáció: Idő- és térbeli változások
Vizuális kommunikáció: Jelértelmezés, jelalkotás
Vizuális kommunikáció: Kép és szöveg
Tárgy- és környezetkultúra: Tervezett, alakított környezet
Tárgy és környezetkultúra: Tárgy és hagyomány
6. osztály
Kifejezés, képzőművészet: Valóság és képzelet
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Kifejezés, képzőművészet: Stílus és mozgás
Vizuális kommunikáció: Idő- és térbeli változások
Vizuális kommunikáció: Jelértelmezés, jelalkotás
Vizuális kommunikáció: Kép és szöveg
Tárgy- és környezetkultúra: Tervezett, alakított környezet
Tárgy és környezetkultúra: Tárgy és hagyomány
7. osztály
Kifejezés, képzőművészet: Érzelmek, hangulatok kifejezése
Kifejezés, képzőművészet: A művészi közlés, mű és jelentése
Vizuális kommunikáció: Magyarázó képek/rajzok
Vizuális kommunikáció: Mozgóképi közlés
Vizuális kommunikáció: Montázs
Vizuális kommunikáció: Vizuális kommunikációs formák
Média és mozgóképkultúra – A média kifejezőeszközei: Reprodukálás és ábrázolás – a
mozgókép kettős természete
Média és mozgóképkultúra – A média kifejezőeszközei: A kiemelés (hangsúlyozás)
alapeszközei a mozgóképi ábrázolásban, az írott és az online sajtóban
Média és mozgóképkultúra – A média kifejezőeszközei: A montázs szerepe és alapformái a
mozgóképi ábrázolásban
Tárgy- és környezetkultúra: Tervezett, alakított környezet
Tárgy- és környezetkultúra: Az épített környezet története
8. osztály
Kifejezés, képzőművészet: Érzelmek, hangulatok kifejezése
Kifejezés, képzőművészet: A művészi közlés, mű és jelentése
Vizuális kommunikáció: Magyarázó képek/rajzok
Vizuális kommunikáció: Mozgóképi közlés
Vizuális kommunikáció: Montázs
Vizuális kommunikáció: Vizuális kommunikációs formák
Média és mozgóképkultúra – A média kifejezőeszközei: Reprodukálás és ábrázolás – a
mozgókép kettős természete
Média és mozgóképkultúra – A média kifejezőeszközei: A kiemelés (hangsúlyozás)
alapeszközei a mozgóképi ábrázolásban, az írott és az online sajtóban
Média és mozgóképkultúra – A média kifejezőeszközei: A montázs szerepe és alapformái a
mozgóképi ábrázolásban
Tárgy- és környezetkultúra: Tervezett, alakított környezet
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Tárgy- és környezetkultúra: Az épített környezet története
9. osztály
Kifejezés, képzőművészet: Érzelmek, hangulatok kifejezése
Kifejezés, képzőművészet: A művészi közlés, mű és jelentése
Vizuális kommunikáció: Kép és szöveg
Vizuális kommunikáció: Tömegkommunikációs eszközök
Vizuális kommunikáció: Tér-idő kifejezése
Tárgy- és környezetkultúra: Tervezett, alakított környezet
Tárgy- és környezetkultúra: Funkció
Tárgy- és környezetkultúra: Az épített környezet története
10. osztály
Kifejezés, képzőművészet: Érzelmek, hangulatok kifejezése
Kifejezés, képzőművészet: A művészi közlés, mű és jelentése
Vizuális kommunikáció: Kép és szöveg
Vizuális kommunikáció: Tömegkommunikációs eszközök
Vizuális kommunikáció: Tér-idő kifejezése
Tárgy- és környezetkultúra: Tervezett, alakított környezet
Tárgy- és környezetkultúra: Funkció
Tárgy- és környezetkultúra: Az épített környezet története
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1. melléklet
Osztályozó-és javítóvizsgák követelménye a 2020/2021. tanévtől 2., 6., és 10 . évfolyamtól
kifutó rendszerben
Alsó tagozat
Tantárgyi minimumok az alsó tagozaton
Matematika
1.

évfolyam

A tanterv az első és második évfolyamot egy fejlesztési szakasznak tekinti. Az első
évfolyam végén a tanító javasolhatja az első osztály megismétlését, ha úgy ítéli meg, hogy a
1. tanévben a következő eredmények teljesítéséhez szükséges alapkészségeket nem sikerült
megalapozni.
Gondolkodási módszerek alapozása
Követelmények
A tanuló:
– tudjon tárgyakat, elemeket sorba rendezni, összehasonlítani, szétválogatni
megnevezett vagy választott tulajdonság alapján;
– legyen képes a halmazok számosságának megállapítására;
– használja helyesen a több, kevesebb, ugyanannyi szavakat, jeleket;
– tudjon igaz-hamis állításokat alkotni; állítások helyességét eldönteni;
– legyen képes növekvő és csökkenő számsorozatokat felismerni, képezni adott szabály
alapján;
– egyszerűbb esetekben tudjon szabályjátékok és sorozatok szabályát szóban megfogalmazni.
Számtan, algebra
Követelmények
A tanuló:
– tudja a halmazokat összehasonlítani számosságuk szerint;
– biztosan írja, olvassa, rendezze sorba nagyság szerint a számokat húszas számkörben;
– használja, értelmezze pontosan a relációs jeleket;
– képezzen adott szabály alapján növekvő és csökkenő számsorozatokat;
– ismerje a számok kéttagú összeg-és különbségalakjait húszas számkörben;
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– ismerje fel a páros és páratlan számokat;
– tudja a számok szomszédait;
– tudjon hozzátevést, elvételt tevékenységgel elvégezni, a műveletet szóban megfogalmazni;
– legyen kellő gyakorlata az összeadás, kivonás, bontás, pótlás alkalmazásában;
– tudjon egyszerű szövegösszefüggést lejegyezni rajzzal, számokkal, művelettel.
Geometria, mérés
Követelmények
A tanuló:
– legyen képes helymeghatározásra a tanult kifejezések alkalmazásával;
– ismerje fel, tudja kiválasztani az alakzatok közül a háromszöget, négyszöget és a kört;
– tudjon hosszúságot, űrtartalmat, tömeget mérni választott és szabvány egységekkel;
– használja egyszerű szám és szöveges feladatokban a m, kg, l egységeket;
– tudja helyesen alkalmazni a hét, nap, óra időtartamot.
2.

évfolyam

Gondolkodási módszerek alapozása
Követelmények
A tanuló:
– tudja halmazok számosságát megállapítani és összehasonlítani;
– tudjon halmazokat képezni adott tulajdonság alapján;
– nevezze meg kiválogatott elemek közös tulajdonságát;
– legyen képes összefüggések megfigyelésére, leolvasására, megfogalmazására;
– tudja állítások igazságát eldönteni, igaz állításokat fogalmazni;
– legyen képes tárgyakat, számokat sorba rendezni adott szempont szerint;
– készítsen nyitott mondatot ábráról, szövegről, tegye igazzá behelyettesítéssel,
próbálgatással;
– ismerje a szöveges feladat megoldásának menetét;
– ismerjen fel és képezzen számsorozatokat adott szabály alapján;
– összetartozó elempárok keresése.
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Számtan, algebra
Követelmények
A tanuló:
– tudjon tárgyakat meg- és leszámolni egyesével, kettesével, ötösével, tízesével;
– ismerje a számok nevét és jelét 100-as számkörben;
– tudjon számokat összehasonlítani nagyság szerint, sorba rendezni 100-as számkörben;
– találja meg a számok helyét a számegyenesen;
– ismerje fel a számok összegalakját, különbségalakját, kéttényezős szorzatalakját, és
hányados-alakját;
– tudja értelmezni az összeadást, kivonást, szorzást, osztást 100-as számkörben;
– végezze el az összeadást, kivonást, pótlást eszközhasználat nélkül 100-as számkörben;
– ismerje biztonságosan a kisegyszeregyet;
– ismerje a maradékos osztást;
– ismerje fel a műveletek közötti kapcsolatokat;
– tudjon megoldani egyszerű szöveges feladatokat.
Geometria, mérés
Követelmények
A tanuló:
– ismerje fel a téglalapot, négyzetet;
– tudjon létrehozni testeket, síkidomokat másolással;
– ismerje fel a testek tulajdonságait (élek, lapok, csúcsok);
– tudjon alakzatokat csoportosítani, válogatni megadott szempont szerint;
– ismerje, használja a tanult szabványegységeket;
– végezzen gyakorlati méréseket a tanult szabvány mértékegységekkel;
– ismerje, használja helyesen a mérőeszközöket
3.

évfolyam

Gondolkodási módszerek alapozása
Követelmények
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A tanuló:
– tudjon elhelyezni elemeket adott tulajdonságú halmazokba;
– ismerje az alaphalmaz, részhalmaz fogalmát;
– állapítsa meg egyszerű sorozatok szabályát, tudja folytatni az elkezdett sorozatot,
– tudjon megfogalmazni igaz, hamis állításokat, állítások igazságát eldönteni;
– tudjon egyszerű nyitott mondatokat kiegészíteni igazzá, hamissá, nyitott mondatok
igazsághalmazát megkeresni kis véges alaphalmazon;
– értelmezzen egyszerű szöveges feladatokat, tudja az adatokat lejegyezni, megoldási tervet
készíteni.
Számtan, algebra
Követelmények
A tanuló:
– Tudjon biztosan tájékozódni a tízes számrendszerben 1000-es számkörön belül.
– Helyesen írja, olvassa a számokat, bontsa azokat helyi érték szerint.
– Tudjon számokat nagyság szerint összehasonlítani, sorba rendezni.
– Ismerje a számok egyes, tízes, százas szomszédait, tízesekre, százasokra kerekített értékét.
– Tudja értelmezni, elvégezni a szóbeli összeadást, kivonást, szorzást és osztást.
– Tudjon szorozni, osztani 10-zel, 100-zal.
– Legyen jártas az írásbeli műveletek végzésében 1000-es számkörben (összeadás,
kivonás, szorzás egyjegyű szorzóval).
– Becslést, ellenőrzést eszközként használja.
– Ismerje a helyes műveleti sorrendet több művelet esetén.
– Tudjon megoldani egyszerű szöveges feladatot a megoldási algoritmus alkalmazásával.
Geometria, mérés
Követelmények
A tanuló:
– Ismerjen fel egyszerű geometriai alakzatokat, nevezze meg néhány tulajdonságukat.
– Tudjon előállítani síkidomokat, testeket tevékenységgel.
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– Ismerje és használja a mérőeszközöket és mértékegységeket gyakorlati mérések során.
– Tudjon megoldani szám és szöveges feladatokat a tanult mértékegységekkel (km, m, dm,
cm, t, kg, dkg, g, hl, l, dl, cl, év, hónap, hét, nap, óra, perc, másodperc)
4.

évfolyam

Gondolkodási módszerek alapozása
Követelmények
A tanuló:
– tudja halmazok számosságát megállapítani, összehasonlítani;
– tudjon halmazokat képezni, kiválogatott elemek közös tulajdonságát megnevezni;
– legyen képes összefüggések felismerésére, megfogalmazására;
– tudja eldönteni állítások igazságtartamát, igaz, hamis állításokat fogalmazni;
– tudja megkeresni nyitott mondatok igazsághalmazát;
– ismerje és alkalmazza a szöveges feladatok megoldási algoritmusát;
– tudjon folytatni számsorozatokat a felismert szabály alapján;
– tudja megkeresni az összes lehetőséget egyszerű kombinatorikus feladatokban
Számtan, algebra
Követelmények
A tanuló:
– tudjon biztosan tájékozódni a tízes számrendszerben 10 000-es számkörön belül;
– helyesen írja, olvassa a számokat, bontsa azokat helyi érték szerint;
– tudjon számokat nagyság szerint összehasonlítani, sorba rendezni;
– ismerje a számok egyes, tízes, százas, ezres szomszédait, tízesekre, százasokra, ezresekre
kerekített értékét;
– tudja értelmezni, megoldani a szóbeli összeadást, kivonást, szorzást és osztást;
– tudjon szorozni, osztani 10-zel, 100-zal, 1000-rel;
– ismerje a helyes műveleti sorrendet több művelet esetén;
– legyen jártas az írásbeli műveletek végzésében 10 000-es számkörben (összeadás,
kivonás, szorzás kétjegyű szorzóval, osztás egyjegyű osztóval);
– becslést, ellenőrzést eszközként használja;
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– tudjon megoldani egyszerű szöveges feladatot a megoldási algoritmus alkalmazásával.
Geometria, mérés
Követelmények
A tanuló:
– ismerjen fel egyszerű geometriai alakzatokat;
– ismerje fel az alakzatok geometriai tulajdonságait, válassza ki a megadott tulajdonságú
alakzatokat;
– tudjon síkidomokat, testeket létrehozni adott feltételekkel;
– ismerje a kocka és a téglatest tulajdonságait (lapok, csúcsok, élek száma);
– ismerje és önállóan használja a mérőeszközöket és mértékegységeket gyakorlati mérések
során;
– tudjon megoldani a tanult mértékegységekkel (km, m, dm, cm, mm, t, kg, dkg, g, hl, l, dl,
cl, ml, év, hónap, hét, nap, óra, perc, másodperc) szám és szöveges feladatokat;
– tudja kiszámítani a téglalap és a négyzet kerületét.
Valószínűségi játékok, statisztika
Követelmények
A tanuló:
– tudja használni a biztos, lehetséges és lehetetlen fogalmakat;
– tudja egyszerű valószínűségi kísérletek lehetséges eseteit megkeresni;
– tudjon grafikonról, táblázatból néhány adatot leolvasni, táblázatot, egyszerű grafikont
készíteni.
Kimeneti követelmények
A tanuló:
– legyen képes a halmazok számosságának megállapítására, összehasonlítására;
– tudjon tárgyakat, elemeket sorba rendezni, összehasonlítani, szétválogatni
megnevezett vagy választott tulajdonság alapján;
– használja, értelmezze pontosan a relációs jeleket (<, >, =);
– legyen biztos számfogalma a tízes számrendszerben 10 000-es számkörön belül;
– helyesen írja, olvassa a számokat készségszinten;
– tudja értelmezni, elvégezni a szóbeli összeadást, kivonást, szorzást és osztást a
10 000-es számkörben.
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– tudjon szorozni, osztani 10-zel, 100-zal szóban;
– legyen jártas az írásbeli műveletek végzésében 10 000-es számkörben (összeadás,
kivonás, szorzás egyjegyű és kétjegyű szorzóval, osztás egyjegyű osztóval);
– tudja ellenőrizni a számítások helyességét;
– tudjon megoldani egyszerű, legfeljebb két művelettel leírható szöveges feladatot a
megoldási algoritmus alkalmazásával;
– ismerje fel, és nevezze meg az egyszerű geometriai alakzatokat: négyszöget,
háromszöget, négyzetet, téglalapot és a kört;
– ismerje és használja a szabvány mértékegységeket gyakorlati mérések során, tudja
elvégezni az egyszerű átváltásokat (km, m, dm, cm, mm, t, kg, dkg, g, hl, l, dl, cl, ml, év,
hónap, hét, nap, óra, perc, másodperc);
- tudja megmérni, kiszámítani a téglalap és a négyzet kerületét konkrét esetekben
Magyar nyelv és irodalom
1. évfolyam - A továbbhaladás feltételei
A tanterv az első és második évfolyamot egy fejlesztési szakasznak tekinti. Az első évfolyam
végén a tanító javasolhatja az első osztály megismétlését, ha úgy ítéli meg, hogy a 1. tanévben
a következő eredmények teljesítéséhez szükséges alapkészségeket nem sikerült megalapozni.
A fejlesztés várt eredményei a két évfolyamos ciklus végén / 1. osztály/
A tanuló érthetően beszéljen, legyen tisztában a szóbeli kommunikáció alapvető szabályaival,
alkalmazza őket. Értse meg az egyszerű magyarázatokat, utasításokat és társai közléseit. A
kérdésekre értelmesen válaszoljon. Aktivizálja a szókincsét a szövegalkotó feladatokban.
Használja a bemutatkozás, a felnőttek és a kortársak megszólításának és köszöntésének
udvarias nyelvi formáit. Legyen képes összefüggő mondatok alkotására. Követhetően
számoljon be élményeiről, olvasmányai tartalmáról. Szöveghűen mondja el a memoritereket.
Ismerje a tanult írott és nyomtatott betűket, rendelkezzen megfelelő számú szókinccsel. Ismert
és begyakorolt szöveget folyamatosságra, pontosságra törekvően olvasson fel.
Tanítója segítségével emelje ki az olvasottak lényegét. Írása legyen rendezett, pontos.
Szükség szerint idézze fel és alkalmazza a helyesírási szabályokat a begyakorolt szókészlet
szavaiban. Jelölje helyesen a j hangot 10-20 begyakorolt szóban. Helyesen válassza el az
egyszerű szavakat. Legyen tisztában a tanulás alapvető céljával, ítélőképessége, erkölcsi,
esztétikai és történeti érzéke legyen az életkori sajátosságoknak megfelelően fejlett. Legyen
nyitott, motivált az anyanyelvi képességek fejlesztése területén.
2. évfolyam - A továbbhaladás feltételei
Szóbeli és írásbeli közlések, utasítások megértése. Kérdésekre értelmes, rövid válaszadás. A
mindennapi kommunikáció alapformáinak alkalmazása a szokás szintjén: köszönés,
bemutatkozás, megszólítás, kérdezés, kérés, köszönetnyilvánítás, köszöntés a felnőttekkel és a
társakkal való kapcsolatokban.
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Feldolgozott szövegek megértésének igazolása: válaszadás kérdésekre, tartalom elmondása
tanítói segítséggel. Ismert szöveg gyakorlás utáni folyamatos felolvasása. A vers és a próza
megkülönböztetése. A magyar ábécé ismerete, szavak, nevek betűrendnek megfelelő sorba
rendezése. A magánhangzók és a mássalhangzók megkülönböztetése; az időtartam helyes
jelölése szóban és írásban. Szavak, szószerkezetek, két-három kijelentő és kérdő mondat
helyes leírása másolással, tollbamondás után.
A kiejtéssel megegyezően írt rövid szavak biztos helyesírása. 20 begyakorolt szóban a j/ly
helyes jelölése.
Szavak szótagolása, elválasztása. Szöveg tagolása mondatokra.
A kijelentő és a kérdő mondat felismerése, megnevezése, helyesírása.
A szótő és a toldalék felismerése, jelölése szavakban.
3. évfolyam - A továbbhaladás feltételei
Egyszerű szerkezetű mesék, elbeszélések eseményeinek elmondása néhány összefüggő
mondattal.
A feldolgozott művek témájával kapcsolatos kérdések, válaszok megfogalmazása. Ismert
feladattípusok szóbeli és írásbeli utasításainak megértése. Fél oldal terjedelmű, ismert témájú
szépirodalmi és ismeretterjesztő szövegek felolvasása felkészülés után.
Öt-hat mondatból álló elbeszélő fogalmazás írása felkészülés után, ismert témákban. A
fogalmazások tagolása. Egyéni tempójú, rendezett, tiszta íráskép. Az írásbeli munkák javítása
tanítói segítséggel.
Az igék, a főnevek és a melléknevek felismerése, megnevezése. A személynevek, állatnevek,
a lakóhely nevének helyes leírása.
A begyakorolt szavak helyesírása a kiejtés szerint, a szóelemzés alapján. Egyszerű és összetett
szavak elválasztása önállóan.
További 25-30 begyakorolt szóban a j/ly helyes jelölése
4. évfolyam - A továbbhaladás feltételei
Érthető, folyamatos beszéd a mindennapi kommunikációban. Az udvarias beszédfordulatok
használata a mindennapi beszédhelyzetekben. A mondanivaló értelmes, lényegre törő
megfogalmazása szóban. Előzetes felkészülés után ismert tartalmú szöveg pontos, folyamatos,
értelmező felolvasása, a szövegfonetikai eszközök használata. 15-20 soros szöveg önálló
olvasása, a szövegértés igazolása feladatok önálló megoldásával: válaszadás, lényegkiemelés,
jegyzet készítése. Magyar költők és írók nevéhez a megfelelő művek kapcsolása, alkotásaik
címének felelevenítése.
Esztétikus, rendezett egyéni írás. Mondatok helyes leírása. A mondatfajták felismerése,
megnevezése, helyes leírása.
A szavak szófajának megnevezése a tanult szófajok esetében. Az egyalakú szótövek, a tanult
toldalékok felismerése, a szavak toldalékos alakjának helyesírása.
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Az igealakok felismerése, az igekötős igék helyesírása ismert szavak esetében.
A tulajdonnevek fajtáinak helyesírása, a földrajzi név, intézménynév, címek, márkanevek,
díjak nevének esetében a begyakorolt szavak helyesírása. A főnevek tárgyragjának, a többes
szám jelének felismerése. A melléknév, a számnév helyes írásmódja. A hibák javítása tanítói
segítséggel, önellenőrzéssel. Adott témáknak megfelelő könyvek megkeresése, használata a
könyvtárban.
Környezetismeret
1. évfolyam - A továbbhaladás feltételei
A tanterv az első és második évfolyamot egy fejlesztési szakasznak tekinti. Az első évfolyam
végén a tanító javasolhatja az első osztály megismétlését, ha úgy ítéli meg, hogy az 1. tanévben
a következő eredmények teljesítéséhez szükséges alapkészségeket nem sikerült megalapozni.
– tájékozódjon jól saját testén,
– tudja az irányokat helyesen használni a gyakorlatban,
– ismerje iskolája nevét és pontos címét, helyiségeit, rendeltetésszerű használatát,
– tudja iskolájában útbaigazítani az idegeneket,
– tudja elmondani saját lakcímét,
– ismerje a napszakokat, a hét napjait, a hónapok és az évszakok
elnevezéseit és egymást követő sorrendjét,
– tudjon beszámolni a napi időjárásról, a tanult időjáráselemek használatával
szóban, és rajzban,
– konkrét estekben tudja az élőt az élettelentől megkülönböztetni,
– tudja megnevezni az emberi test főbb részeit,
– ismerje fel a megfigyelt lágy- és fás szárú virágos növény fő részeit
2. évfolyam - A továbbhaladás feltételei
– ismerje fel a környezete tárgyainak és élőlényeinek néhány érzékelhető tulajdonságait.
– tudjon önállóan tájékozódni az otthona és az iskola környékén.
– ismerje lakóhelye legfőbb jellegzetességeit, hagyományait.
– ismerje fel közvetlen környezete jellemző természeti formáit.
– tudja útbaigazítani az idegent lakóhelyén.
– ismerje lakóhelye főbb jellegzetességeit, ismertessen egyet a település hagyományai közül.
– ismerje a leggyakoribb közlekedési veszélyforrásokat, valamint azok elkerülésének módját.
– tudjon megfigyeléseiről, tapasztalatairól beszámolni szóban kérdések segítségével.
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– legyen képes méréseket végezni, használja helyesen a mérőeszközöket és
mértékegységeket.
– tudja lejegyezni a mérési eredményeit.
– a megismert növényeket tudják leírni szóban.
– nevezzék meg a tanult állatok néhány jellemző tulajdonságát.
– tudja, hogy az élőlények táplálkoznak, lélegeznek, szaporodnak, növekednek,
fejlődnek, elpusztulnak.
– tudja az emberi test főbb részeit megnevezni.
3. évfolyam - A továbbhaladás feltételei
– Legyen képes a zöldterületeken élő leggyakoribb élőlények felismerésére,
jellemzésére, megnevezésére.
– Vegye észre a növények és az állatok sokrétű kapcsolatát, tudjon rá példát mondani.
– Ismerje a növényi szervek feladatát. Vegye észre a növényi élet ciklusát.
– Tudja, hogy az élőlények életben maradásához tápanyagokra, levegőre, vízre, megfelelő
hőmérsékletre, fényre van szükség. Ismerje a növények és az állatok legfontosabb
hasonlóságait, lássa a táplálékuk megszerzése közötti különbséget.
– Lássa, hogyan alkalmazkodnak az élőlények a kedvezőtlen környezeti feltételekhez.
– Tudja megkülönböztetni az egészséges és a beteg állapotot.
– Ismerje fel, hogyan kerülhetők el a betegségek.
– Tudja a mentők, tűzoltók, rendőrség telefonszámát, értesítésük módját.
– Legyen képes tájékozódni az iskola környékéről készített térképvázlaton.
– Állapítsa meg helyesen iránytű segítségével a fővilágtájakat.
– Ismerje meg lakóhelyét, tudjon önállóan tájékozódni a település térképén.
– Tudja néhány mondatban bemutatni a fővárost.
– Legyen képes felfedezni a fővárosi és vidéki élet közötti különbségeket.
– Ismerjen fel néhányat képről Budapest nevezetességei, hídjai közül.
– Vegye észre, hogy a helytelen emberi magatartás hogyan veszélyezteti az élőlények életét.
– Tudjon tanári segítséggel kísérleteket, méréseket végezni, tapasztalatait elmondani és
írásban, rajzban rögzíteni.
3. évfolyam - A továbbhaladás feltételei
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– Tudjon tanári segítséggel méréseket, egyszerű kísérleteket végezni, tapasztalatait rögzíteni.
– Ismerje fel, nevezze meg és jellemezze a tanult életközösségek legjellemzőbb élőlényeit
– Értse az élőlények élőhelye, életmódja és testfelépítése közötti egyszerű összefüggéseket.
– Tudja az élőlényeket a megfelelő csoportba besorolni. Ismerje ezeknek a csoportoknak a
jellemző tulajdonságait.
– Legyen képes a megismert élőlényekből egyszerű táplálékláncot összeállítani.
– Lássa az emberi tevékenység és a természet veszélyeztetettsége közötti összefüggést.
– Érezze át a természet védelmének fontosságát, cselekedjen a természet megóvása
érdekében. Ismerje lakóhelye védett természeti értékeit.
– Legyen képes méréseket végezni a tanult körben az emberi testen, nevezze meg a
tanult élettani jellemzőket.
– Ismerje az életünkhöz szükséges környezeti feltételeket.
– Nevezze meg a környezetében tapasztalható környezetszennyező forrásokat, legyen
tudatában azok egészségkárosító hatásával.
– Legyen képes elemi szinten tájékozódni Magyarország domborzati térképén.
– Tudjon irányokat meghatározni a fő világtájak segítségével.
– Találja meg lakóhelyét és nagytájainkat a domborzati térképen.
– Tudjon bemutatni egy kirándulóhelyet lakóhelye közeléből.
– Nevezze meg a különbségeket az eltérő településtípusok között.
– Nevezze meg a lakóhelyén élő népcsoportokat.
– Ismerje fel a Földön kívüli térségek létét.
Kimeneti követelmények 4. év végén
A 4. évfolyam végén a tanuló:
– Ismerje a saját testhez viszonyított irányokat. Tudjon tájékozódni otthon, az iskolában,
az iskola környékén, a lakóhelyén, az égbolton.
– Ismerje a felszíni formák jelölését. Tájékozódjon elemi szinten Magyarország domborzati
térképén. Nevezze nevén a település jellemző felszíni formáit, felszíni vizeit, nevezetes
épületeit.
– Legyen képes útbaigazítást adni saját lakóhelyén.
– Ismerje lakóhelyének védett értékeit.
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– Tudjon méréseket végezni, a mérési eredményeket helyesen lejegyezni. Használja
helyesen a mértékegységeket.
– Használja helyesen a napszakok nevét. Sorolja fel megfelelő sorrendben a hét napjait, a
hónapokat és az évszakokat. Ismerje ezek időtartamát.
– Tudja jellemezni az időjárást (aktuális, évszakoknak megfelelő) az időjárási elemek
segítségével.
– Tudjon különbséget tenni az anyagok neve, tulajdonságai és változásai között.
– Ismerje az anyag halmazállapotait és azok néhány jellemzőjét
– Vegye észre az élettelen környezetben végbemenő változásokat. Használja helyesen az
oldódás, olvadás szavakat.
– Ismerje fel, nevezze meg és jellemezze lakóhelyének egy-egy gyakori élőlényét a
növények, gombák, rovarok, madarak, emlősök csoportjából. Tudjon példákat hozni
az élőlények közötti kapcsolatokra.
– Nevezze meg az élőlények életműködéseit és életfeltételeit.
– Bizonyítsa példákkal az élőlények alkalmazkodását a környezet változásaihoz.
– Tájékozódjon jól saját testén. Nevezze meg és jellemezze a főbb életszakaszokat.
– Ismerje az egészségmegőrzéssel kapcsolatos tudni- és tennivalókat.
– Ismerje néhány fontosabb szerv nevét és működését.
– Tudja, hogy a környezet változása hogyan hat az életünkre.
– Ismerje a mentők, tűzoltók, rendőrség telefonszámát, értesítésük módját.
– Nevezze meg a környezetében tapasztalható környezetszennyező forrásokat, legyen
tudatában ezek káros következményeivel. Cselekedjen a természet megóvása érdekében.
– Szerezzen ismereteket más ismerethordozók segítségével.
– Legyen képes a kérdésre néhány mondatos összefüggő felelettel válaszolni.
– Tudja a tapasztalatait, megfigyeléseit, méréseit írásban rögzíteni.
Magyar nyelv és irodalom
Magyar irodalom
5.
évfolyam
A mesék világa
Magyar népdalok
Petőfi Sándor: János vitéz (műfaj, keletkezési körülmények, költői képek, fogalmak)
Idill, életkép, tájleíró költemény ( Arany: Családi kör, Petőfi: Egy estém otthon, Az
alföld, A négyökrös szekér)
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Házi olvasmány Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk
6.
évfolyam
A mondák világa, fajtái
Arany János: Toldi
Népköltészet és műköltészet
Balladák
Művek a magyar múltból
7.
évfolyam
A reformkor
Kölcsey Ferenc művei,
Vörösmarty Mihály művei
Petőfi Sándor művei
Arany János művei
Kisepikai alkotások: novella
8.
évfolyam
A Nyugat
Ady Endre munkássága
A Nyugat írói
Írók a két világháború között
Újabb irodalmunk
Művek a 20. század irodalmából
Magyar nyelv
5.
évfolyam
A hangok világa
A magyar helyesírás: betűrendbe sorolás, az elválasztás, a keltezés
A szavak felépítése, toldalékok típusai, szóelemekre bontás
A helyesírási alapelvek
A hangalak és a jelentés kapcsolata
6.
évfolyam
Az ige
A főnév, melléknév, számnév, határozószó
A névmások
Az igenevek
A viszonyszók
7.

évfolyam

Anyanyelvünk zenéje
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A szószerkezetek; Az alanyi-állítmányi szószerkezet; az alany, az állítmány, a tárgyas
szószerkezet
A határozós szószerkezet
A jelzős szószerkezet
A mellérendelő szószerkezetek
A szóösszetételek: szerves és szervetlen
Különírás és egybeírás

8.

évfolyam

Milyen lehet a kommunikáció?
A mondatok fajtái a kommunikációs tartalom és a szerkezet szerint
Az alárendelő összetett mondatok
A mellérendelő összetett mondatok
Az írásjelek
A magyar nyelv története
Magyar nyelv és irodalom gimnáziumi tagozaton
9. évfolyam
A görög mitológia, antik görög epika és líra
Az antik színház és dráma
Az antik római irodalom
Biblia
Az európai irodalom a 4–15. században (középkor)
Az európai irodalom a 14–16. században (reneszánsz)
Középkori nyelvemlékek
Janus Pannonius portréja
Balassi Bálint portréja
A késő reneszánsz, barokk, klasszicizmus (16–17. század)
Kommunikáció, tömegkommunikáció
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Nyelvi szintek, a nyelv grammatikai jellemzői
Szövegértés, szövegalkotás
Helyesírási ismeretek
A szöveg
Továbbhaladás feltételei 9. évfolyamon Magyar nyelv és irodalom tantárgyból:
Kellő tempójú, olvasható írás, a szöveg megértését biztosító olvasás, felolvasás. A
kommunikációs helyzetnek megfelelő nyelvhasználat. A címzettnek, a témának, a
beszédhelyzetnek megfelelő fogalmazás. A tömegkommunikáció gyakori műfajairól,
eszközeikről és hatásukról szerzett alapvető ismeretek birtokában véleményalkotás, kritikus
magatartás befogadásukban. Az irodalom és az olvasó kapcsolatában a sajátos kommunikációs
viszony fölismerése.
Jártasság szövegelemző eljárásokban: a tételmondat kiemelése, tömörítés megadott
terjedelemben, szövegfeldolgozás megadott kérdések alapján. A szöveg szerkezetének,
témahálózatának fölismerése. Az olvasott szépirodalmi szövegek szó szerinti és
többletjelentésének megkülönböztetése. A szövegfonetikai eszközök szerepének fölismerése a
szövegek értelmezésében. Szabatos, világos fogalmazás: a kommunikációs helyzetnek
megfelelő szövegfelépítés, a művek szereplőinek jellemzése egy másik szereplő nézőpontjából.
A nyelvi szintek (hang, szó, mondat) szabályairól és elemkészletéről eddig tanultak fogalmi
megnevezése, rendszerezése. A magyar helyesírás alapelveinek ismerete, alapvető helyesírási
készség. Jegyzet és vázlat készítése írott szövegről, előadásról. Könyvtárhasználati
tájékozottság.
Epikai, drámai, lírai formák és a tanult műfajok azonosítása. Az epikai művekben a szereplők
és a köztük levő viszony jellemzése, a drámai művekben az idő-, tér- és cselekményszerkezet
bemutatása. A szerző, az elbeszélő és a szereplők megkülönböztetése, az elbeszélői nézőpont,
a beszédhelyzet értelmezése. A lírai kompozíció néhány meghatározó elemének
(beszédhelyzet, verselés, ismétlődés) megnevezése. Az ütemhangsúlyos és az időmértékes
verselés megkülönböztetése, néhány alapvető versforma ismerete. Az olvasott művek
elhelyezése a korban, néhány fontos részlet fölidézése az alkotók életrajzából. Kapcsolatok
fölidézése az európai irodalom kezdetei és a későbbi magyar irodalmi alkotások között.
10.évfolyam
Az angol színház a 16–17. században és Shakespeare
A francia klasszicista színház (17. század)
Zrínyi Miklós: Szigeti veszedelem
Az európai irodalom a 18. században
Csokonai Vitéz Mihály, Berzsenyi Dániel
Az európai irodalom a 19. század első felében (romantika, romantika és realizmus)
Katona József: Bánk bán
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Kölcsey Ferenc, Vörösmarty Mihály
Petőfi Sándor
Jókai Mór
A szöveg
Stilisztikai alapismeretek
Jelentéstan

Továbbhaladás feltételei 10.évfolyamon Magyar nyelv és irodalom tantárgyból:
A szöveg megértését biztosító néma olvasás, szöveghű felolvasás, kellő tempójú, olvasható,
rendezett írás. A kommunikációs helyzetnek megfelelő hangnem, nyelvváltozat, stílusréteg
kiválasztása. A művelt köznyelv (regionális köznyelv), illetve a nyelvváltozatok
nyelvhelyességi normáinak ismerete.
Az érvelés alkalmazása irodalmi beszámolókban, mindennapi kérdések megválaszolásában és
különféle tantárgyak feladatainak megoldásában. Definíció, magyarázat, egyszerűbb értekezés
(kisértekezés) készítése a tanulmányi munkához kapcsolódóan. Hivatalos írásművek
jellemzőinek ismerete és önálló szövegalkotás ezek gyakori műfajaiban. Az idézés
szabályainak és etikai normáinak ismerete. Közéleti írásművek, néhány klasszikus és mai
szónoki beszéd értelmezése. A helyesírási ismeretek kiegészítése a tanult idegen
tulajdonnevek, a gyakori új idegen szavak írásmódjára vonatkozó szabályokkal.
Az órai eszmecserékben és az irodalmi művekben megjelenő álláspontok követése, az eltérő
vélemények megértése, újrafogalmazása. A kifejezésmódok, stíluseszközök megfigyelése,
értelmezése: a megbeszélt művek értelmezésének világos összefoglalása.
Tudásanyag megfogalmazása a magyar és a világirodalom kiemelkedő alkotóiról írásban. A
tanult irodalomtörténeti korszakok és stílusirányzatok sajátosságainak bemutatása. A
feldolgozott epikai, lírai és drámai művek jelentésének, erkölcsi tartalmának tárgyszerű
ismertetése.
11. évfolyam
Életmű – Arany János
Madách Imre: Az ember tragédiája
Az európai epika és líra a romantika után (19. sz. második fele) az európai dráma és
színház a 19. sz. második felében
Az európai dráma és színház a 19. sz. második felében
Mikszáth Kálmán
A Nyugat és első nemzedéke
Ady Endre
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Móricz Zsigmond
Kosztolányi Dezső
Karinthy Frigyes, Krúdy Gyula
Babits Mihály
A magyar avantgárd
Kommunikáció
Retorika
Általános nyelvészeti ismeretek
Pragmatikai ismeretek
Szövegalkotás
Továbbhaladás feltételei 11.évfolyamon Magyar nyelv és irodalom tantárgyból:
Tájékozottság a különféle beszédhelyzetek megítélésében; megfelelő stílus és magatartás
váratlan, új kommunikációs helyzetben is.
századi szépirodalmi és egyéb művek olvasásában, megbeszélésében önálló vélemény
kialakítása, indoklása. Adott szempontú műelemzés készítése közösen fel nem dolgozott
kisepikai és lírai alkotásról. Nagyepikai és drámai művek szóbeli és írásbeli bemutatása. Művek
összehasonlítása adott tematikai, poétikai szempontok követésével. Jellemző hőstípusok,
jellegzetes konfliktushelyzetek bemutatása, értelmezése. Stílusirányzatok jellemző vonásainak
bemutatása néhány irodalmi és képzőművészeti alkotásban (az impresszionizmustól a
szürrealizmusig).
Lényegre törő, világos felépítésű közlés a tájékoztató, érvelő, meggyőző, vitázó
közlésformában. A mindennapi élet problémáiról, irodalmi, művészeti élményekről vélemény
kifejtése szóban és írásban, különféle műfajokban: kommentár, ajánlás, kisértekezés.
Szövegformálási, - szerkesztési, stilisztikai és helyesírási hibák önálló javítása. A hosszabb
fölkészülést igénylő szóbeli és írásbeli feladatok megoldásához önálló könyvtári munka,
megadott vagy önállóan kialakított szempontokat követő anyaggyűjtés, az információfeldolgozás szabályainak megtartásával.
A tanult jelentéstani, stilisztikai jelenségek megnevezése, alkalmazása a szakmai-tudományos,
szépirodalmi szövegek értelmezésében. A helyesírás értelmező szerepének megfigyelése
különféle műfajú szövegekben.
12. évfolyam
Az avantgárd irányzatok
József Attila
Epikai és lírai törekvések a 20. században és a kortárs irodalomban
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A 20. századi és a kortárs drámairodalom néhány törekvése
Radnóti Miklós
Szabó Lőrinc, Márai Sándor, Pilinszky János, Weöres Sándor, Ottlik Géza
Illyés Gyula, Németh László, Örkény István, Nagy László
Portrék, látásmódok a 20. század magyar irodalmából (választható szerzők, művek)
Portrék, látásmódok a kortárs irodalomból (választható szerzők, művek)
Regionális kultúra
Az irodalom határterületei
Nyelv és társadalom
Nyelvtörténet
Ismeretek a nyelvről
Továbbhaladás feltételei 12. évfolyamon Magyar nyelv és irodalom tantárgyból:
A megértést biztosító olvasni tudás; törekvés a rendezett, olvasható írásképre, megfelelő
helyesírásra minden írásbeli munkában. A páros, a kisközösségi, a magán- és közéleti
kommunikációról, a tömegkommunikációról tanultak alkalmazása az egyéni
nyelvhasználatban, a különféle szövegműfajok értelmezésében.
Új szakmai, publicisztikai, gyakorlati szövegek megértése. Világos felépítésű, szabatos szöveg
alkotása a mindennapi élet problémáiról, irodalmi élményekről szóban és írásban. A könyvtár
lehetőségeinek felhasználása önálló feladatok megoldásához: szakszerű anyaggyűjtés, feldolgozás, idézés.
Tájékozottság a magyar nyelv rokonságáról, típusáról, helyéről a világ nyelvei között, a magyar
nyelv legfőbb történeti korszakairól, példák bemutatása a legfőbb nyelvi változásokról.
Nyelvtörténeti és irodalomtörténeti tanulmányok birtokában az olvasott irodalmi és nem
irodalmi művek társadalmi-történelmi hátterének és a szöveg jelentésének értelmezése.
Értekezés és esszé írása megfelelő helyesírással, nyelvhelyességgel, szabatos és egyéni
stílusban. A megnyilatkozás témájának és céljának megfelelő hiteles szóbeli előadás,
ismertetés, összegezés. Különböző korokban keletkezett alkotások tematikai, poétikai
szempontú összevetése.
Életművek ismeretének bizonyítása: az alkotói pálya jelentős irodalomtörténeti tényeinek,
tematikai, formabeli változatosságának bemutatásával. Művek közötti kapcsolatok, témák,
fölismerése és értékelése. A pályakép néhány tematikus, műfajbeli, tartalmi változásának
bemutatása, összhangban az egyes életművek sajátosságaival. Néhány korábban tanult szerző
20. századi utóélete, hatása az irodalmi hagyományban. Portré: a szerző és műve, az életmű
jellemző témáinak, műfajainak bemutatásával.
Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek
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5.

osztály

Az emberiség őskora
Az ókori görög világ
Az ókori római világ
A magyarság történetének kezdetei
A középkori Európa világa
6. osztály
1.Árpádok kora
2. A Magyar Királyság virágkora
7. osztály
1.A nemzetállamok kora
2.A dualizmus kora
3.Az első világháború
4.Európa és Magyarország a két háború között
5.A második világháború
8. osztály
1. Hidegháborús konfliktusok és a kétpólusú világ kiépülése
2.Magyarország az 1956-os forradalom és szabadságharc leveréséig
3.A két világrendszer versengése, a szovjet tömb felbomlása
4.A Kádár-korszak
5.Állampolgári ismeretek
9.

évfolyam.

1.Az őskor és a ókori Kelet.
2.Az ókori Hellász.
3.Az ókori Róma
4.A középkor
5.A magyarság története a kezdetektől 1490-ig.
10.

évfolyam

1.A világ és Európa a kora újkorban.
2.Magyarország a kora újkorban.
3.Felvilágosodás, forradalmak és a polgárosodás kora.
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4.Az újjáépítés kora Magyarországon.
5.Reformkor, forradalom és szabadságharc Magyarországon.
11. évfolyam
1. Nemzetállamok és a birodalmi politika kora.
2.A kiegyezéshez vezető út és a dualizmus kora Magyarországon.
3.Az első világháború és következményei.
4.Európa és a világ a két világháború között.
5.Magyarország a két világháború között.
12. évfolyam
1.A második világháború.
2.Hidegháborús konfliktusok és a kétpólusú világ kiépülése.
3.Magyarország 1945 és 1956 között.
4.A két világrendszer versengése,a szovjet tömb felbomlása.
5.A Kádár korszak.
6.Az egységesülő Európa,a globalizáció kiteljesedése.
7.A demokratikus viszonyok megteremtése és kiépülése Magyarországon.
8.Társadalmi ismeretek.
9.Állampolgári ismeretek.
10.Pénzügyi és gazdasági kultúra.
11.Munkavállalás.
12.Rendszerező ismétlés.
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A Kormány 7/2014. (I.17.) Kormányrendelete alapján:
5–8. évfolyam

9–12. évfolyam

Társadalmi helyzet, életmód, életviszonyok
– Gyermekek nevelése, oktatása
– Nők és férfiak életmódja és társadalmi
– Család, lakóhely
helyzete, életformák
– Falvak és városok, urbanizáció
– Szegények és gazdagok világa
– Hétköznapok és ünnepek
– Egyenlőség, emancipáció
– Öltözködés, divat
– Tömegtájékoztatás, sajtó, propaganda
– Népesség, demográfia (vándorlás,
– Betegségek, járványok
migráció)
– Megkülönböztetés, kirekesztés
– Szegregáció, bűnbakkeresés
Társadalom és állam
-

Uralkodók és államférfiak
Birodalmak
Kisebbség, többség, nemzetiségek

- Államformák, államszervezetek
- A hatalommegosztás formái, színterei
- Forradalom, reform és kompromisszum

Helyi és nemzetközi együttműködések,
konfliktusok
-

Békék, háborúk, hadviselés
Egyezmények, szövetségek

- Függetlenség és alávetettség
- Kisállamok, nagyhatalmak

Természet és technika kölcsönhatása
- A földrajzi környezet
- Erőforrások és termelési kultúrák
- A természetformálás és átalakítás hatásai - A technikai fejlődés feltételei és
- Közlekedés, úthálózat, hírközlés
következményei
- Felfedezők, feltalálók
- Fölzárkóztatás, lemaradás
Kultúrák, vallások, eszmék
- Hasonlóságok, különbségek
- Népek és vallások egymásra hatása,
együttélése
- A világvallások alapvető tanításai,
vallásalapítók, vallásújítók
- Történelemformáló eszmék

- Korok, korstílusok
- Vallások szellemi, társadalmi, politikai
gyökerei és hatásai
- Világkép, eszmék, ideológiák,
társadalomkritika
- A fanatizmus jellemzői és formái

Kronologikus témák
5–8. évfolyam
1. Az őskor és az ókori Kelet
1.1. Az őskori ember világa.
1.2. Az ókori Egyiptom anyagi és szellemi
kultúrája.
Ószövetségi (a héber Bibliában
1.3. olvasható)

9–12. évfolyam
1.1. Az emberi civilizáció kezdetei.
1.2 Anyagi és szellemi kultúra, vallás az
ókori
Keleten.
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történetek.
1.4. Ókori keleti örökségünk (időszámítás,
írás, tudományos ismeretek, vallások,
építmények).
2. Az antikvitás
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2.1. Az ókori görögök: istenek, hősök,
tudósok,
művészek és az olimpia.
2.2. A görög-perzsa háborúk és az athéni
demokrácia
2.3. Az ókori Róma alapítása és
terjeszkedése
2.4. Hadvezérek, uralkodók az ókori
Rómában.
2.5. Újszövetségi történetek.

3. A középkori Európa
3.1. A nyugati és a keleti keresztény
államiság
főbb jellemzői.
3.2. Az iszlám hódítás és kulturális
hagyatéka.
3.3. A középkori élet színterei és szereplői.
3.4. A lovagi életmód és a keresztes
hadjáratok.

2.1. Hellász – a poliszok és a birodalom:
Athén,
Spárta, Nagy Sándor.
2.2. Róma – a köztársaságtól a császárságig.
Pannónia.
2.3. Az antik kultúra öröksége, a filozófiai
gondolkodás kezdetei.
2.4. A zsidó és keresztény kultúra értékei, a
kereszténység kezdetei és tanításai.
2.5. A népvándorlás és az antik civilizáció
felbomlása.

3.1. A bizánci és a frank birodalmak, valamint
a
Német-római Birodalom jellemzői.
3.2. Az európai államok kialakulása.
3.3. A hatalomgyakorlás, a társadalmi és
gazdasági
élet jellemzői.
3.4. Vallási, egyházi ellentétek, hatalmi
harcok,
hódítások. A vallás és az egyház szerepe a
középkori Európában.
3.5. Nyugat-Európa válsága, Közép- és KeletEurópa megerősödő államai a XIV-XV.
században.
3.6. Európa keresztény középkori öröksége.
Világképek, korstílusok.

4. A magyarság történetének kezdetei és beilleszkedése Európába
4.1. Történetek és magyarázatok a
4.1. Az eredet problémái, vándorlás,
magyarság
honfoglalás,
vándorlásáról és a honfoglalásról
államalapítás.
4.2. Hódítás és védekezés. A
4.2. Az államalapítás: Géza és Szent István. hatalomgyakorlás, a
társadalmi és gazdasági élet jellemzői az
4.3. Az Árpád-ház uralkodói, szentjei.
Árpád4.4. Károly Róbert és Nagy Lajos.
házi királyok idején.
4.5. Hunyadi János a törökellenes küzdelmek 4.3. A Magyar Királyság mint európai
élén.
középhatalom az Anjouk, Zsigmond és Mátyás
4.6. Hunyadi Mátyás és udvara.
korában
4.7. A mohácsi csata és következményei
4.4. A magyar művelődés és kultúra elemei.
4.5. A török elleni harcok, a középkori magyar
állam bukása.
5. A világ és Európa a kora újkorban
5.1. A földrajzi felfedezések.

5.1. Amerika ősi kultúrái, a földrajzi
felfedezések
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5.2. Vallási újítók (reformáció és katolikus
megújulás).
5.3. Fényes uralkodói udvarok.
5.4. Az alkotmányos királyság létrejötte
Angliában.
5.5. A felvilágosodás eszméi.
5.6. Az európai hatalmak és gyarmatok, az
észak-amerikai gyarmatok függetlenségi
harca.

és következményeik.
5.2. Az atlanti hatalmak felemelkedése, az
abszolutizmus, az angol polgárháború és
következményei.
5.3. A reformáció és a katolikus megújulás.
5.4. A tudományos világkép kialakulása és a
felvilágosodás.
5.5. Nagyhatalmi küzdelmek a XVII-XVIII.
században, a felvilágosult abszolutizmus.
5.6. Az Egyesült Államok létrejötte,
alkotmánya.

6. Magyarország a XVI-XVIII. században
6.1. A három részre szakadt ország, végvári 6.1. Küzdelmek, hétköznapok, kultúra a három
küzdelmek.
részre szakadt Magyarországon.
6.2. Vallási megosztottság és függetlenségi 6.2. Az Erdélyi Fejedelemség.
6.3. A török kiűzése és a Rákóczitörekvések.
szabadságharc.
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Az Erdélyi Fejedelemség virágkora
6.3.Bethlen
Gábor idején.
6.4.Zrínyi Miklós a hadvezér.
6.5.A Rákóczi-szabadságharc hősei.
6.6.Magyarország újjáépítése a Habsburg
Birodalomban. Az ország új etnikai
térképe,
nemzetiségi viszonyok.

6.4. Népesedési, társadalmi és gazdasági
változások. Nemzetiségek az
újjászerveződő
államban.
6.5. A Magyar Királyság a XVIII. századi
Habsburg Birodalomban, a felvilágosult
abszolutizmus hazánkban.

7. A forradalmak és a polgárosodás kora Európában és Magyarországon
A francia forradalom vívmányai. A
7.1.terror.
7.1. A francia forradalom eszméi, irányzatai,
Napóleon.
hatásai. A napóleoni háborúk
7.2.Az ipari forradalom találmányai.
következményei.
7.3.A magyar reformkor képviselői
7.2. A XIX. század uralkodó eszméi.
(Széchenyi, Kossuth, Kölcsey,
7.3. Az ipari forradalom és hatásai.
7.4. A magyar felvilágosodás és a reformkor
Wesselényi).
fő
7.4.A forradalom és szabadságharc céljai,
kérdései, személyiségei, a nemzeti
eredményei.
kultúra kialakulása.
7.5.A szabadságharc résztvevői és
7.5. Forradalom és szabadságharc
kiemelkedő alakjai (magyarok,
Magyarországon.
nemzetiségek, más vallási-etnikai
7.6. Magyarok, nemzetiségek és más vallásikisebbségek).
etnikai kisebbségek a
szabadságharcban.
A nemzetállamok kora
Az egységes német nemzetállam
8.1. létrejötte.
8.2.Polgárháború az Egyesült Államokban.
8.3.A megtorlás és a kiegyezés
Magyarországon.
8.4.Magyarország fejlődése a dualizmus
korában.
Az Osztrák–Magyar Monarchia együtt
8.5. élő
népei, a nemzetiségek és más vallásietnikai kisebbségek jogi, gazdasági és
politikai helyzete és szerepe.
8.6.A tudomány és a technika fejlődése,
birodalmak versenye a világ
újrafelosztásáért, élet a gyarmatokon.

8.1. Nemzetállamok kialakulása és
felemelkedése Európában, az Amerikai
Egyesült Államok nagyhatalommá
válása.
8.2. A keleti kérdés.
8.3. A tudomány és a technika fejlődésének új
korszaka.
A nagy gyarmatbirodalmak, valamint
8.4. Kína
és Japán.
8.5. Önkényuralom és kiegyezés
Magyarországon.
8.6. A dualista állam működése és a politikai
viszonyok.
8.7. A nemzetiségek helyzete, szerepük a
társadalmi, gazdasági átalakulásban. A
zsidó–magyar együttélés.
8.8. Polgárosodás és modernizáció
Magyarországon.
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Hazánk és a nagyvilág a XX. század első felében
9.1.Az első világháború jellemzői és
9.1. Az első világháború és a háborút lezáró
következményei Európában és
békék.
Magyarországon.
9.2. A háborús vereség következményei
9.2.A trianoni országvesztés és
Magyarországon.
következményei.
9.3. Trianon és hatásai. Új államok Közép9.3.A nagy gazdasági világválság és
Európában. A trianoni határon túli
következményei az Egyesült
magyarság sorsa.
Államokban és Európában.
9.4. A bolsevik ideológia és a kommunista
9.4.Diktatúrák és diktátorok Európában.
diktatúra a Szovjetunióban.
9.5.A Horthy-korszak meghatározó vonásai 9.5. A fasiszta ideológia és állam
és jelentős politikusai.
Olaszországban.
A trianoni határon túli magyarság sorsa
9.6. a
9.6. Az 1929–33-as világgazdasági válság és
két világháború között.
kezelése a nyugati demokráciákban.
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9.7. A második világháború jellemzői és
következményei.
9.8. Magyarország a második
világháborúban.
9.9. A holokauszt Európában és
Magyarországon.
9.10. Népek, népcsoportok, nemzetiségek
hátrányos megkülönböztetése,
kirekesztése, népirtások.

9.7. A nemzetiszocialista ideológia és a náci
diktatúra.
9.8. Magyarország konszolidációja és a
revíziós
külpolitika.
9.9. A második világháború fő hadszínterei,
hadi
és a diplomáciai eseményei.
9.10. Magyarország részvétele, veszteségei a
második világháborúban.
9.11. Zsidóüldözés, a holokauszthoz vezető
út,
a
holokauszt, roma/cigány népirtás.

10. Hazánk és a nagyvilág a XX. század második felében
10.1. A hidegháború: az Egyesült Államok
és
10.1. A kétpólusú világ és a fegyverkezési
a Szovjetunió vetélkedése.
verseny.
10.2. A kettéosztott Európa.
10.2. A hidegháború fegyveres konfliktusai.
10.3. A harmadik világ, az arab államok, a 10.3. Integrációs törekvések a megosztott
modern Izrael Állam.
Európában, Nyugaton és Keleten.
10.4. A szovjet megszállás és a kommunista 10.4. A gyarmati rendszer felbomlása és
diktatúra jellemzői Magyarországon. következményei a harmadik világban.
10.5. 1956-os forradalom és szabadságharc 10.5. Magyarország a második világháború
kiemelkedő személyiségei és céljai.
után: újjáépítés és a kommunista
10.6. A Kádár-korszak jellemzői (a
diktatúra kiépítése.
10.6. A Rákosi-korszak jellemzői
megtorlástól a rendszer bukásáig).
(államosítás,
10.7. A demokratikus viszonyok
megteremtése
pártállam, terror).
10.7. Az 1956-os forradalom és
és kiépítése Magyarországon.
szabadságharc.
10.8. A szomszédos országokban élő
A megtorlás.
magyarság sorsa.
10.8. A Kádár-rendszer kiépülése,
konszolidációja, sajátosságai és
válsága.
10.9. A szomszédos államok és a határon túli
magyarság sorsa.
10.10. A demokratikus átalakulás és a
piacgazdaság létrejötte
11. A globalizálódó világ és Magyarország
11.1. Az Európai Unió létrejötte és az
európai
11.1. Az Európai Unió létrejötte, alapelvei,
polgárok alapvető jogai.
intézményei, működése.
11.2. A Szovjetunió, Csehszlovákia és
11.2. A vasfüggöny lebontása és
Jugoszlávia
következményei a keleti blokk
felbomlása.
11.3. A tudományos-technikai forradalom, a
országaiban.
jóléti
11.3. Globális problémák: urbanizáció,
állam, a globális problémák és a
környezetszennyezés, terrorizmus,
fenntarthatóság.
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migráció, klímaváltozás.
11.4. Az Alaptörvény, a jogállamiság
intézményei a mai Magyarországon.
11.5. A gazdasági élet területei és a munka
világa.
11.6. A magyarországi nemzetiségek és
kisebbségek kultúrája, a roma/cigány
népesség helyzetének változásai.
11.7. A szomszédos országokban élő
magyarság

11.4. Az Alaptörvény, a jogállamiság
intézményei
a mai Magyarországon.
11.5. Demográfiai változások, népesedés. A
hazánkban élő nemzetiségek, vallási
kisebbségek.
11.6. A roma/cigány társadalom története,
helyzete és integrációjának folyamata.
11.7. A szomszédos országokban élő
magyarság

helyzete, magyarok a nagyvilágban.
11.8. A globális világ kihívásainak hatása
sorsa a szovjet blokk felbomlása után. hazánk
fejlődésére.
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Idegen nyelv
Az osztályozóvizsgák tematikája olasz nyelvből 9 – 12. évfolyam
Írásbeli vizsga:
Időtartam: 45 perc
Feladatlap: szövegértés, nyelvtani teszt, hallott szövegértés és szövegalkotás
Elérhető maximális pontszám: 60 pont
Szóbeli vizsga:
Időtartam: kb. 10-15 perc
Bevezető beszélgetés, önálló témakifejtés, szituáció
Elérhető maximális pontszám: 40 pont
Értékelés: A két vizsgarész együttes értékelése alapján, de mindkét részben az adott
résznek legalább a 12,5%-át teljesíteni kell a sikeres vizsgához.
Maximálisan elérhető pont: 100 pont
Minimális pontszám:
25-39 pont:
40-59 pont:
60-79 pont:
80-100 pont:

elégséges (2)
közepes (3)
jó (4)
jeles (5)

A vizsga anyaga a már kidolgozott helyi tanterv és a középszintű érettségi követelményeihez
igazodik.
Mivel az idegen nyelvek esetében minden tanév anyaga a korábbi tanévek anyagára épül, az
osztályozó vizsgán alapkövetelmény az előző tanévek anyagainak az ismerete.
Olasz nyelv
9. évfolyam
Telis Marin – Sandro Magnelli: Nuovo Progetto Italiano 1/a (unità 0-3)
Nyelvtan:
alfabeto
pronuncia
pronomi personali
sostantivi
aggettivi
articoli determinativi
articoli indeterminativi
articoli partitivi
numeri cardinali e ordinali
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verbo essere/avere
c’è; ci sono
verbi regolari e irregolari nel presente indicativo
verbi modali nel presente indivativo
preposizioni semplici e articolate
Témakörök:
köszönés
bemutatkozás
nemzetiségek
információ kérés és adás
telefonbeszélgetés
külső- és belső tulajdonságok
az arc
Olaszország
szabadidő
meghívás
lakóhely jellemzése
a hét napjai
információ kérés és –nyújtás az órára és a napra vonatkozóan tömegközlekedési eszközök
érdeklődés és információ nyújtás nyitva tartásra vonatkozóan térben való elhelyezés (névutók)
bizonyosság és kétely kifejezése
köszönetnyilvánítás, és arra való reakció
hónapok, évszakok
levélírás, telefonálás
10. évfolyam
Telis Marin – Sandro Magnelli: Nuovo Progetto Italiano 1/a (unità 4-5)
Nyelvtan:
passato prossimo
participio passato dei verbi regolari e irregolari
avverbio „ci”
avverbi di tempo con il passato prossimo
verbi modali al passato prossimo
futuro semplice: verbi regolari e irregolari
usi del futuro
futuro composto
Témakörök:
múltbéli történések elmesélése
időhatározószók
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állásinterjú
rendelés a bárban
preferencia kifejezése
az olaszok és a bár
kávéfajták
ünneplés: Újév, Karácsony
utazás vonaton
tervezés, előrejelzés, feltevés, ígéret jövő idejű kifejezéssel időjárás
kirándulás megszervezése
olasz ünnepek, hagyományok
olasz vonatfajták
11. évfolyam
Nyelvtan:
possessivi, possessivi con i nomi di parentelaquello/bello
volerci/metterci
indicativo imperfetto: verbi regolari e irregolari
uso dell’imperfetto
imperfetto o passato prossimo
verbi modali all’imperfetto
trapassato prossimo, uso del trapassato prossimo
pronomi diretti (lo so, lo sapevo, lo saprò)
pronome partitivo „ne”
pronomi diretti nei tempi composti (l’ho saputo; l’ho conosciuto/a)
pronomi diretti con i verbi modali
ce l’ho/ce n’è
Témakörök:
család, rokonság nevek
birtoklás kifejezése
olasz fogások, menü, napi étkezések
rendelés az étteremben
főzés, konyhai eszközök
pizza története, olasz tésztafélék film cselekményének elmesélése emlékek felidézése
múltbeli szokások leírása, elmesélés és leírás a múltban több múltbeli cselekvés időrendi
sorba helyezése egyetértés és egyet nem értés kifejezése
az olasz mozi, nagy rendezők, színészek
bevásárlás szupermarketben, mennyiség meghatározása egy termék választásának
megindoklása
öröm, sajnálkozás, csalódás kifejezése
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segítség felajánlása, elfogadása vagy visszautasítása különféle tárolóedények és boltok
bolttípusok Olaszországban, híres olasz élelmiszerek
12. évfolyam
Nyelvtan:
verbi riflessivi
verbi riflessivi reciproci
verbi riflessivi nei tempi composti
verbi riflessivi con i verbi modali
forma impersonale
pronomi indiretti
pronomi diretti e indiretti nei tempi composti
pronomi indiretti con i verbi modali
imperativo e imperativo negativo: verbi regolari e irregolari imperativo con i pronomi
condizionale semplice: verbi regolari e irregolari
usi del condizionale
condizionale composto
pronomi combinati
pronomi combinti nei tempi composti
pronomi e avverbi interrogativi
pronomi relativichi” come pronome relativo
altri pronomi relativi (coloro che)
stare + gerundio
stare per + infinito
Témakörök:
hasznos kifejezések a vásárláshoz: méret, szín, stílus, ár, fizetési mód ruhadarabok
mások véleményének kikérése, vélemény kifejezése személytelen igék és kifejezések olasz
divattervezők
Tv műsorok: televíziós programok bírálása, illetve a saját ízlés indoklása a kérdésben
kölcsönkérés
vélemény és nemtetszés kifejezése
szívesség kérés
vágy kifejezése
tanács, utasítás
útbaigazítás kérése és adása
olasz televíziós szokások és csatornák
az olasz sajtó
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beszélgetés egy koncertről
szívesség kérés, magyarázkodás, más lehetőség
felajánlása lehetséges kívánság kifejezése udvarias
kérés
tanácsadás
személyes vélemény kifejezése
feltevés
mások véleményére való hivatkozás
nem megvalósuló kívánság kifejezése
utóidejűség kifejezése a múltban
modern olasz zene
12. B osztály
Nyelvtan:
pronomi combinati
pronomi combinti nei tempi composti
pronomi e avverbi interrogativi
pronomi relativi
„chi” come pronome relativo
altri pronomi relativi (coloro che)
stare + gerundio
stare per + infinito
comparazione tra due nomi o pronomi
comparazione tra due aggettivi, verbi e quantità
verbo „farcela”
verbo „andarsene”
superlativo relativo
superlativo assoluto
forme particolari di comparazione e di superlativo
passato remoto
verbi irregolari del passato remoto
i numeri romani
trapassato remoto avverbi di modo
congiuntivo presente (verbi irregolari)
congiuntivo passato
usi del congiuntivo
concordanza dei tempi del congiuntivo
alcuni dubbi sull’uso del congiuntivo
imperativo indiretto
imperativo con i pronomi
forma negativa dell’imperativo indiretto
aggettivi e pronomi indefiniti
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congiuntivo imperfetto
congiuntivo trapassato
concordanza dei tempi del congiuntivo
usi del congiuntivo
periodo ipotetico di 1o, 2o e 3o tipo
usi di „ci”
usi di „ne”
Témakörök:
mások megnyugtatása
gratuláció
bocsánatkérés, bocsánatkérésre való válaszadás
meglepődés és kételkedés kifejezése
egyetemi karok
olasz iskolarendszer
bankügyletek
kérdés megformálásának módjai
hivatalos levél: nyitó- és záró formulák
bemutatkozó levél egy munkahelyre; önéletrajz
álláskeresés: álláshirdetések
állásinterjú
foglalkozások
olasz közmondások
olasz gazdaság
melléknevek, igék és mennyiség összehasonlítása
egy város bemutatása
földrajzi kifejezések
szobafoglalás, szállodai szolgáltatások
turisztikai információ kérése és –adása
Firenze és nevezetességei
utazás, nyaralás
panaszlevél
olasz városok és látványosságaik: Róma, Bologna, Milano, Nápoly, Velence
beszélgetés a történelemről
pontosítás, magunk megértetése
mesélés
beszámoló a történelmi eseményekről
Olaszország rövid története
egészséges életmód, szokások
engedélyezés, elfogadás
beszélgetés a stresszről és kiváltó okairól
sportágak, a sport Olaszországban
zenei ízlés kifejezése
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tanácsadás; utasítás; parancs, engedélykérés, -adás
szerelem, féltékenység
útbaigazítás kérése, adása
színház
az olasz opera; híres szerzők: Rossini; Puccini; Verdi
város vagy vidék (pro és kontra), a város élhetősége
lakáshirdetések, egy ingatlan megtekintése, megvásárlása vagy bérlése
ökológiai kezdeményezés, egyéni és kollektív ökológiai tudat
a bolygó jövőjéért való aggódás
környezetvédelem, és környezeti hatások; az olaszok és a
környezet feltevés
gratuláció; helyeslés; helytelenítés
e-mail szerkesztése, arra vonatkozó tanácsok
technológia használata, és a vele való visszaélés
reklámok
mobiltelefon
technológiai újdonságok, a számítógép
olasz tudósok és felfedezők
Érettségire szövegértési, szöveghallgatási, szövegalkotási, nyelvtani feladatok fordítás,
társalgás a felhasznált nyelvkönyvek:
Telis Marin - Sandro Magnelli: Nuovo Progetto Italiano 1a – 1b – 2a - 2b (Edizioni
Edilingua)
Nyitrai Tamás: Parole, parole, parole (Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet)
Angol nyelv
4. évfolyam
Írásbeli
Alapvető nyelvtani szerkezetek: létige használata, birtokos melléknevek, mutató névmások,
’have got’ szerkezet. Egyszerű jelen (SimplePresent) ismerete.
Szóbeli
Témakörök: üdvözlés, családtagok, lakás, ételek-italok, öltözködés, a hét napjai, sport.
Tudjon egyszerű mondatokat megfogalmazni, egyszerű kérdésekre rövid választ adni.
5. évfolyam
Írásbeli
Alapvető nyelvtani szerkezetek: egyszerű jelen (presentsimple), folyamatos jelen
(presentcontinuous),
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egyszerű múlt (pastsimple) használata; megszámlálható/megszámlálhatatlan
főnevek,
birtokos
névmások, ’haveto’, ’can’ modális segédigék.
Szóbeli
Témakörök: család, emberek leírása, iskola, munka, időjárás, évszakok, öltözködés, utazás,
nyaralás.
Tudjon kérdéseket feltenni, kérdésekre válaszolni, rövid, összefüggő szöveget elmondani.
6. évfolyam
Írásbeli
Alapvető nyelvtani szerkezetek: jelen és múlt idők használata, melléknév fokozás, határozók,
leírás
készítése, modális segédigék: can/could/be ableto; will, ’ugye?kérdések’. Szóbeli
Témakörök: helyek, házimunka, kinti tevékenységek, szórakozás, színház, számítógép és
Internet. Tudjon társalgást folytatni egy adott témáról, rövid történetet saját szavaival
elmesélni
7. évfolyam
Írásbeli
Alapvető nyelvtani szerkezetek (szófajok: főnevek egyes és többes száma, birtokviszony
kifejezése,
megszámlálhatatlan főnevek; melléknevek és fokozásuk, az összehasonlító szerkezetek;
határozók,
számnevek; mondatrészek: kijelentő, kérdő
Szóbeli
Témák: Introducing ourselves/Jobs/House/Family/
Animals/Weather/Meals
tudjon: kérdésekre egyszerű struktúrákba rendezett mondatokban válaszolni; egyszerű
mondatokban közléseket megfogalmazni, kérdéseket feltenni, eseményeket elmesélni;
megértési probléma esetén segítséget kérni; részt venni egyszerű párbeszédben, beszélgetést
kezdeményezni, befejezni.
8. évfolyam
Írásbeli

148

Alapvető nyelvtani szerkezetek (a tavalyi nyelvtani ismereteik bővítése, elmélyítése + igeidők:
befejezett múlt, árnyalt jövők; passzív szerkezet, időhatározói mellékmondatok, gerund,
infinitive alakok)
Szóbeli
Témák: Places, buildings in a town/towns, cities/transport/ holidays/future plans/health/house
rules, school rules
cél: legyen képes a tanult témakörökben 1-2 percig önállóan beszélni; tudjon részt venni
egyszerű szituációs feladatokban, tudjon egy korábban nem látott képről 1 percig önállóan
beszélni.
9. évfolyam
Írásbeli
Alapvető nyelvtani szerkezetek (előző nyelvtani ismereteik bővítése, elmélyítése + igeidők:
az összes igeidő megismerése, alapvető használata; feltételes 3. típus, összetett mondatok,
jelzős szerkezetek) Szóbeli
Témák: environment/sightseeing/holiday accommodation/school and education/feelings
and
emotions/music/literature/rooms and furniture/types of housing/food and
drink/diet/lifestyles/restaurant/
tudjon: jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdésekre egyszerű struktúrákba
rendezett mondatokban válaszolni; eseményeket elmesélni; megértési probléma esetén
segítséget kérni; részt venni egyszerű párbeszédben, beszélgetést kezdeményezni, befejezni.
10. évfolyam
Írásbeli
Alapvető nyelvtani szerkezetek + igeidők: befejezett folyamatos jelen, múlt, befejezett jelen,
árnyalt jövők; passzív szerkezet, feltételes 1-2. típus, időhatározói mellékmondatok, gerund,
infinitive alakok) Szóbeli
Témák: ecology and the environment/jobs/relationships/newspapers, magazines/ the
internet/the media/crime and the law/films/entertainment/sports and fitness
legyen képes a tanult témakörökben 1-2 percig önállóan beszélni; tudjon részt venni egyszerű
szituációs feladatokban, tudjon egy korábban nem látott képről 1 percig önállóan beszélni
11. évfolyam
Írásbeli
az összes igeidő megismerése, alapvető használata; feltételes 3. típus, összetett mondatok,
jelzős szerkezetek
Szóbeli
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Témák: the Europian Union/countries/nation, society and the government/clubs, societies,
organisations/computers/mobile
phones/law
and
punishment/behaviour/natural
disasters/school, work/personality
legyen képes a tanult témakörökben 3 percig önállóan beszélni; tudjon részt venni szituációs
feladatokban, tudjon egy korábban nem látott képről 2 percig önállóan beszélni.
12. évfolyam
Írásbeli
A különböző nyelvtani szerkezetek elmélyítése, gyakorlati alkalmazása Szóbeli
Témák:airport/statistics/education/cultural
entertainment/advertisements/election/democracy/future plans/science and technology
legyen képes a tanult témakörökben 4 percig önállóan beszélni; tudjon részt venni szituációs
feladatokban, tudjon egy korábban nem látott képről 3 percig önállóan beszélni;
Orosz nyelv
9. évfolyam
Nyelvtan: Az orosz ABC betűi, írás, olvasás. Kiejtési szabályok. A főnevek neme. Számnevek
1-100-ig. Személyes névmások. Birtokos névmások. Melléknév és főnév egyeztetés. A
főnévragozás alapjai. Levélforma. Az igeragozás alapesetei. Társalgás: család, lakás, lakóhely,
foglalkozások, évszakok, hónapok, napok, iskola, sportágak. Szituációk: bemutatkozás,
köszönés meghívás, tájékozódás, étkezés.
10. évfolyam
Nyelvtan: Napszakok, gyakoriság, birtoklás, időpontok, dátumok, tiltás, szükségesség,
lehetőség kifejezése, hol-hová kérdés és válasz, gyakori elöljárószavak, mértékegységek,
mutató névmások, mozgást jelentő igék, múlt idő. Társalgás: élelmiszerek, öltözködés,
testrészek, külső belső tulajdonságok, időjárás, szabadidő. Szituációk: jegyvásárlás,
információkérés, vásárlás, orvosnál, vendéglátás, telefonbeszélgetés, éteremben. útbaigazítás.
11. évfolyam
Nyelvtan: elöljárószók, helymeghatározás, múlt idő, névmások: kérdő, kölcsönös, határozatlan,
általánosító, gyűjtőszámnevek, a melléknevek fokozása, a melléknév rövid alakja,
igeszemlélet, jövő idő, felszólító mód, Társalgás: időjárás, közlekedés, étkezés, családi
események, iskola, bevásárlás, nyaralás, emberi kapcsolatok, egészséges életmód. Szituációk:
a társalgási témakörökhöz kapcsolódó helyzetek.
12. évfolyam
Nyelvtan: a feltételes mód, tagadó névmások, függő beszéd, tő- és sorszámnevek, szenvedő
szerkezet, melléknévi igenevek, összetett mondatok, mutató és vonatkozó névmások.
Társalgás: a munka világa, közlekedés, sport, lakóhely és környéke iskola, nyelvtanulás,
kultúra, technikai vívmányok, egyén és család, életmód, szabad idő, szolgáltatások, utazás
környezetünk. Szituációk: a társalgási témakörökhöz kapcsolódó helyzetek
Német
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4. osztály
Témák: egyén és család, szabadidő, állatok, német anyanyelvű
országok, lakás, ABC, olvasás, írás, üdvözlési formák, számok 100-ig
Nyelvtan: igeragozás (jelen idő), kérdőszavak, kötőszavak, főnevek neme, kijelentő
mondat, kérdő mondat, tagadás (nicht, kein-), határozott névelő, határozatlan névelő
5. osztály
Témák: iskola, napirend, ünnepek (karácsony, húsvét, szülinap), pontos idő, állatok
Nyelvtan: tárgyeset, birtokos nm., igekötős igék, sorszámnevek, időhatározók,
man, haben, sein (Präteritum alakja), módbeli segédigék (können, wollen, möcht-),
főnevek többes száma, mondatalkotás (Satzklammer), felszólító mód, elöljárószók
6. osztály
Témák: étkezés, utazás, Európa, barátok, állatok, egészség, betegség, kirándulás
Nyelvtan: módbeli segédigék (müssen, mögen), személyes nm. tárgyeset,
fokozás, összehasonlítás, múlt idő (Perfekt, Präteritum), módbeli segédige
(dürfen) személyes nm. (részes eset), mondatalkotás (wenn), főnevek
(részes eset)
7. osztály
Témák: tájékozódás, útbaigazítás, felvilágosítás, Svájc, állatok, lakás, város, sport,
Nyelvtan: mondatalkotás (weil, denn, dass, wenn, aber, denn, oder, und, dann),
elöljárószók (tárgyesettel, részesesettel)
8. osztály
Témák: iskola és tanulás, zene, öltözködés, időjárás, bevásárlás
Nyelvtan: visszaható nm., mondatalkotás ( außerdem, trotzdem, indirekte
Fragesätze) melléknévragozás.
9. osztály
Írásbeli:

KON-TAKT 2.
különböző nyelvi szerkezetek elmélyítése
- Évszámok, dátum
- Birtokos eset
- Kötőszók: als –wenn, dass, weil, ob
- Páros kötőszók, hasonlítás
- Módbeli segédigék ragozása jelen -és múlt időben
- Elbeszélő múlt
- Melléknév fokozása, ragozása
- Elöljárók
- Főnevesült melléknevek
- Határozatlan-és tagadó névmás, Vonatkozó névmás
- Feltételes mód
- Vonzatos -és visszaható igék
- Szenvedő szerkezet jelen -és múlt időben
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- zu + Infinitiv szerkezet
TÉMÁK

Szóbeli:

Lakás, lakókörnyezet Álomlakás, lakótárskeresés, bútorok, háztartási munkák
Internet, számítógépes tevékenységek
Családtagok, családi állapot
Emberek leírása
Nyelvtanulás, nyelviskolák
Tömegközlekedés, járművek, útbaigazítás
Repülőtér, utazási előkészületek
Iskola, Iskolatípusok, tanulás, osztályzatok
Foglalkozások, álláskeresés, diákmunka
Egészség, betegség, orvosi vizsgálat
Egészséges életmód
Sportágak, sporteszközök, Extrém sportok és sportolók
Legyen képes a diák 5-6 percig adott témáról beszélni; tudjon részt venni a szituációs
feladatokban; tudjon képi stimulus alapján önállóan megnyilatkozni.
10. osztály
Írásbeli:
-

KON-TAKT 2 folytatása, ismétlése; KON-TAKT 3
Nyelvi szerkezetek gyakorlása, elmélyítése
Kötőszók: obwohl, trotzdem, während

Célhatározói mondatszerkezet: um zu+Infinitiv, damit
Szenvedő szerkezet módbeli segédigével
Zustandspassiv
Vonatkozó névmás, kölcsönös névmás
Szórend tárgy-és részes esettel
TÉMÁK
Szóbeli:
Eddigi témák bővítése
Nyaralás, utazás, egyéni -és társas utazás, osztálykirándulás, nyelvtanulás külföldön
Időjárás, évszakok
Állattartás, hobbi-és háziállatok
a városi-és falusi élet előnyei és hátrányai
Legyen képes a diák 5-6 percig adott témáról beszélni; tudjon részt venni a szituációs
feladatokban; tudjon képi stimulus alapján önállóan megnyilatkozni.
11. osztály
KON-TAKT 3.
Írásbeli:

3-8 lecke
különböző nyelvi szerkezetek elmélyítése
-

AKK; DAT. Objekt helye
Vonatkozói mellékmondat
Feltételes mondatok fajtái
Óhajtó mondatok fajtái
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Szóbeli:

Zu + Infinitiv szerkezetek
Mutató névmások
Melléknévi igenevek
Földrajzi nevekből képzett melléknevek

TÉMÁK
-

Feste, Feiertage
Die Rolle des Geldes
Einkaufen
IT – Kinder
Handy in unserem Leben
Medien
Freundschaft, Liebe
Abitur, Weiterlernen
Technik im Haushalt
Umweltprobleme

Legyen képes a diák 5-6 percig adott témáról beszélni; tudjon részt venni a szituációs
feladatokban; tudjon képi stimulus alapján önállóan megnyilatkozni.
12. osztály
KON-TAKT 4.
Írásbeli:

Nyelvi szerkezetek gyakorlása, elmélyítése

Értelmező jelző
Szenvedő szerkezet módbeli segédigével
Módhatározó

(ohne dass…..

ohne zu …..
anstatt dass ….
anstatt zu …..
Vonzatos igék és melléknevek
Páros kötőszavak
Szóképzés
Szóbeli:

Emelt szintű érettségi feladattípusai.

Emelt szintű érettségi témakörei
Eddigi témák bővítése
FREIZEIT
REISEVORBEREITUNGEN
WERTE in der Gesellschaft
TECHNIK
GENERATIONSPROBLEME
SCHULSYSTEM
STRESS IM LEBEN
FAST FOOD
WETTER, UMVWELTPROBLEME
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Érvelés, vitakultúra megléte.

Matematika
5. évfolyam
Számtan, algebra
A tanult számok helyes leírása, olvasása, számegyenesen való ábrázolása, két szám
összehasonlítása.
A tízes számrendszer biztos ismerete.
Összeadás, kivonás, szorzás, kétjegyűvel való osztás a természetes számok körében.
Egyjegyű nevezőjű pozitív törtek (legfeljebb ezredeket tartalmazó tizedes törtek) összeadása
és kivonása két tag esetén, az eredmény helyességének ellenőrzése.
Helyes műveleti sorrend ismerete a négy alapművelet esetén.
Egyszerű egyenletek, szöveges feladatok megoldása következtetéssel.
Összefüggések, függvények, sorozatok
• Konkrét pontok ábrázolása, pontok koordinátáinak leolvasása.
Geometria, mérés
Szakasz másolása, adott távolságok felmérése.
Felezőmerőleges szemléletes fogalma.
Téglalap (négyzet) kerületének, területének, kocka felszínének és térfogatának kiszámítása
konkrét esetekben. Hosszúság és terület szabványmértékegységei és egyszerűbb átváltások
konkrét esetekben.
Valószínűség, statisztika
Konkrét feladatok kapcsán a biztos és a lehetetlen események felismerése.
Két szám számtani közepének (átlagának) meghatározása.
6. évfolyam Gondolkodási módszerek
Egyszerű, matematikailag is értelmezhető hétköznapi szituációk megfogalmazása szóban és
írásban.
Számtan, algebra
Tört, tizedestört, negatív szám fogalma. Pozitív törtek szorzása és osztása pozitív egésszel.
2-vel, 5-tel, 10-zel, 100-zal való oszthatóság.
A mindennapi életben felmerülő egyszerű, konkrét arányossági feladatok megoldása
következtetéssel.
154

Összefüggések, függvények, sorozatok
• Biztos tájékozódás a derékszögű koordinátarendszerben.
Geometria, mérés
A pont, egyenes, szakasz fogalmának helyes használata.
Pont tengelyes tükörképének megszerkesztése.
Párhuzamos és merőleges egyenesek előállítása, szögmásolás, szakaszfelező merőleges
szerkesztése.
Háromszögek, négyszögek kerületének kiszámítása.
Téglatest felszíne és térfogata konkrét esetekben. A térfogat és űrtartalom mértékegységeinek
átváltása.
Valószínűség, statisztika
Konkrét feladatok kapcsán a biztos és a lehetetlen események felismerése.
Néhány szám számtani közepének (átlagának) meghatározása.
7. évfolyam
Ismert elemeket tartalmazó halmaz elemeinek csoportosítása, rendezése, rendszerezése két
adott szempont szerint.
Egyszerű matematikai szövegek értelmezése. Szöveges feladatok megoldása a matematika
minden témaköréhez kapcsolódóan. Az „alaphalmaz”, „nyitott mondat”, „igazsághalmaz”
kifejezések ismerete.
A négy alapművelet biztos elvégzése bármilyen alakú racionális számok körében. Az
eredmények előzetes becslése.
Egyenes és fordított arányossággal kapcsolatos egyszerű feladatok megoldása
következtetéssel. A százalékérték, az alap és a százalékláb kiszámítása a másik kettő
ismeretében.
Osztó, többszörös, két szám közös osztóinak, néhány közös többszörösének megkeresése
egyszerűbb esetekben.
Egyszerű algebrai egész kifejezések helyettesítési értékének kiszámítása. Egynemű
kifejezések összevonása. Algebrai kifejezések szorzása számmal.
4-5 lépéssel megoldható lineáris egyenlet, egyenlőtlenség megoldása. Táblázattal, grafikonnal
adott tapasztalati függvény értelmezése, menetének vizsgálata. Táblázat kitöltése adott
szabály vagy grafikon alapján. Grafikonok megrajzolása táblázat segítségével.
Táblázattal, grafikonnal vagy formulával megadott lineáris függvény menetének vizsgálata.
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Konkrét sorozat folytatása adott egyszerű szabály alapján, a sorozat változásának megfigyelése.
A hosszúság, a tömeg, az űrtartalom és az idő mérésének, szabványos mértékegységeinek, a
köztük lévő kapcsolatoknak az ismerete, alkalmazása egyszerű feladatokban.
Az alapvető geometriai fogalmak, elnevezések, jelölések ismerete. A térelemek kölcsönös
helyzetének felismerése konkrét vizsgálatokban. Sokszögek csoportosítása adott szempontok
szerint.
A deltoid, a paralelogramma (négyzet, téglalap, rombusz), a háromszög, a trapéz területének
kiszámítása az általános szabályok alkalmazásával. A terület szabványos mértékegységeinek
ismerete.
Az egyenes hasáb felismerése, felszínének, térfogatának meghatározása. A térfogat
szabványos mértékegységeinek ismerete.
Az egybevágó alakzatok felismerése. Az eltolás, a tengelyes tükrözés és a középpontos
tükrözés fogalmának és alaptulajdonságainak ismerete.
Háromszög, négyszög tengelyes tükrözéssel, illetve középpontos tükrözéssel kapott képének
megszerkesztése. Tengelyesen szimmetrikus alakzatok felismerése. Középpontosan
szimmetrikus alakzatok felismerése.
A háromszög fogalma, a speciális háromszögek tulajdonságainak felismerése, háromszögek
megszerkesztése a legegyszerűbb esetekben. A háromszög belső szögei közti kapcsolat
ismerete, alkalmazása számításokban.
Statisztikai adatokat tartalmazó táblázatokról, grafikonokról adatok leolvasása, összefüggések
megfigyelése, értelmezése. A gyakoriság fogalma.
8. évfolyam
A „nem”, a logikai „és”, a logikai „vagy”, a „ha. akkor.”, valamint a „minden”, a„van olyan”
kifejezések alkalmazása.
Szöveges feladatok megoldása a matematika minden témakörében. Ismert alaphalmaz
elemeiről annak eldöntése, hogy igazzá tesznek-e egy nyitott mondatot vagy sem.
A racionális számok olvasása, felírásuk különböző alakban, nagyság szerinti
összehasonlításuk, nagyságrendjük megállapítása, adott pontosságú közelítő értékük
megadása. A racionális számok (közelítő) helyének meghatározása a számegyenesen. A négy
alapművelet biztos elvégzése (írásban vagy zsebszámológéppel) bármilyen alakú racionális
számmal. Az eredmények előzetes becslése.
A pozitív egész kitevőjű hatvány értelmezése, meghatározása. 1-nél nagyobb számok
normálalakjának értelmezése, felírása.
A négyzetgyök fogalmának ismerete; számok négyzetének 1 és 100 közé eső szám négyzetgyökének meghatározása zsebszámológép segítségével.
Egyszerű szöveges feladatok megoldása a tanult témakörökkel kapcsolatosan.
Egyszerű algebrai egész kifejezések értelmezése, helyettesítési értékének kiszámítása,
egynemű kifejezések összevonása, algebrai kifejezések szorzása számmal; alkalmazásuk a
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matematika egyéb témaköreiben (például a felszínszámítási képletek felírásában), illetve a
fizikában és a kémiában, a legegyszerűbb esetekben.
Egyszerű elsőfokú egyenletek, egyenlőtlenségek megoldása, a megoldás ellenőrzése.
Egyszerű egyenlettel megoldható szöveges feladatok értelmezése, az adatok közti kapcsolatok
önálló felírása egyenlettel, az egyenlet megoldása, a megoldás ellenőrzése a szöveg alapján.
Táblázattal, grafikonnal adott tapasztalati függvény értelmezése, menetének vizsgálata.
Táblázat kitöltése adott szabály, grafikon alapján. Grafikonok megrajzolása táblázat
segítségével.
Az alapvető geometriai fogalmak, elnevezések, jelölések és szerkesztési eljárások ismerete. A
térelemek kölcsönös helyzetének felismerése. Sokszögek csoportosítása adott szempontok
szerint. A sokszög kerületének kiszámítása.
A háromszög legfontosabb tulajdonságainak ismerete, alkalmazása. A
Pitagorasz-tétel ismerete, felhasználása egyszerű feladatokban.
Az egyenes hasáb (a kocka, a téglatest), a körhenger és a gúla felismerése. Az egyenes hasáb
felszínének, térfogatának meghatározása.
Az egybevágó, illetve a hasonló alakzatok felismerése.
Az eltolás, a tengelyes tükrözés és a középpontos tükrözés fogalmának és
alaptulajdonságainak ismerete.
A hasonlóságról tanultak alkalmazása alaprajzok, térképek, nézeti rajzok értelmezésében.
Statisztikai adatokat tartalmazó táblázatokról, grafikonokról adatok leolvasása,
összefüggések megfigyelése, értelmezése. Az átlag kiszámítása.
9. évfolyam
Halmazműveletek, logikai szita, intervallumok. Hatványozás, nevezetes azonosságok,
műveletek algebrai törtekkel. Oszthatóság, lnko. és lkkt. Függvénytranszformációk (lineáris,
abszolútérték, másodfokú, négyzetgyök, fordított arányosság függvénye, egészrész- törtrész
fgv.). A háromszög nevezetes vonalai, pontjai és körei. Pitagórász-tétel, Thalesz-tétel.
Négyszögek és sokszögek. Egyenletek egyenlőtlenségek megoldása. Egybevágósági
transzformációk. Statisztika.
10. évfolyam
Négyzetgyökvonás és n. gyökvonás alkalmazása. Másodfokú egyenlet és egyenlőtlenség és
egyenletrendszerek megoldása, gyöktényezős alak, Viete-formulák, négyzetgyökös egyenletek.
Kerületi és középponti szögek, Párhuzamos szelők tétele, Arányossági tételek a derékszögű
háromszögön. Alakzatok hasonlósága, terület és térfogat arány. Szögfüggvények ismerete,
összefüggések a hegyesszög szögfüggvényei között, trigonometrikus egyenletek, megoldásuk.
Kombinatorika és valószínűség-számítás.
11. évfolyam
Törtkitevőjű hatvány, exponenciális és logaritmikus egyenletek, egyenlőtlenségek
egyenletrendszerek. Skaláris szorzat, sinus- cosinus-tétel, trigonometrikus egyenletek. Két pont
távolsága, két vektor hajlásszöge, szakasz adott arányú osztáspontja. Egyenes helyzetét
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jellemző adatok, egyenes, kör egyenlete, és kölcsönös helyzetük. Kombinatorika, gráf.
Műveletek eseményekkel, valószínűség klasszikus modellje, binomiális eloszlás.
12. évfolyam
Számtani, mértani és vegyes sorozatok. Kamatszámítás. Testek térfogata és felszíne (hasáb,
gúla, henger, kúp, csonka gúla, csonka kúp, gömb). Rendszerező összefoglalás: halmaz, gráf,
logika, függvények, algebrai kifejezések, egyenletek egyenlőtlenségek és egyenletrendszerek,
vektorok, trigonometria, koordinátageometria, kombinatorika, valószínűség-számítás,
statisztika, sík és térgeometria).
Fizika
7. évfolyam
Ismerje a sebesség, átlagsebesség fogalmát, jelét, kiszámítását. Oldjon meg egyszerű
feladatokat a sebességgel kapcsolatban.
Soroljon fel mozgásállapot-változással járó kölcsönhatásokat. Értelmezze a tömeg fogalmát.
Ismerje a sűrűség fogalmát, tudja összehasonlítani a testek sűrűségét. Ismerje az erőhatás, erő
fogalmát, jelét, mértékegységét, tudja értelmezni az iránymennyiség fogalmát. Ismerje a
különféle erőhatásokat, erőábrázolásokat, az erő forgató hatását.
Ismerje fel a hatás–ellenhatás törvényét, az erő–ellenerő fogalmát. Ismerje a súrlódást és
közegellenállást, mint a mozgásokat befolyásoló tényezőket. Sűrűséggel és
forgatónyomatékkal kapcsolatos egyszerű feladatok megoldása.
Ismerje a nyomás fogalmát, jelét, mértékegységét, kiszámítását. Folyadékok és gázok nyomását
értelmezze, anyagszerkezeti alapokon történő magyarázatát ismerje. Arkhimédész törvényének
felismerése kísérletek alapján, értelmezze a felhajtóerőt. Elemezze az úszás, merülés, lebegés
jelenségét sűrűségviszonyokkal. Magyarázza el a hajszálcsövesség,
közlekedőedények szerepét az élő- és élettelen világban, ill. a környezetvédelemben. Tudja az
energia fogalmát, jelét, mértékegységét, az energia-megmaradás törvényének érvényesülését a
hétköznapi élet különböző folyamataiban, például egyszerű gépek alkalmazásakor. Tudja a
munka, teljesítmény, hatásfok fogalmát, mértékegységét és kiszámítási módját. A belsőenergia
és a fajhő fogalmát tudja meghatározni.
8. évfolyam
Egy test elektromosan semleges és az anyagszerkezeti magyarázata. A testek elektromos
állapota és fajtái. Vezetők és a szigetelők közötti különbségek és példák.
Elektromos áram fogalma. Áramerősség fogalma, jele, kiszámítása, mértékegysége, mérése.
Elektromos áramkör részei, áramirányok. Feszültség fogalma, jele, kiszámítása,
mértékegysége, mérése. Soros és párhuzamos kapcsolás. Elektromos ellenállás fogalma, jele,
kiszámítása, mértékegysége. Egyszerű számításos feladat megoldása az áramerősséggel,
feszültséggel és ellenállással kapcsolatban. Elektromos munka fogalma, jele, kiszámítása,
mértékegysége. Elektromos teljesítmény fogalma, jele, kiszámítása, mértékegysége.
Elektromos áram hatásai a gyakorlati életben.
Váltakozó áram és egyenáram fogalma. Egyszerű számításos feladatok az elektromos munka
és elektromos teljesítménnyel kapcsolatban
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Fényforrás fogalma, csoportosítása. Fény terjedési sebessége. Fény visszaverődésével és a fény
törésével kapcsolatos alapvető jelenségek, törvények. Síktükörben látott kép. Síktükör,
homorú- és domború tükör, domború- és homorú lencse használata a gyakorlati életben.
Tudjanak egyszerű optikai eszközöket felsorolni. Látás feltétele. Fehér fény és a szivárvány.
9. évfolyam
A mozgásról általában. Az egyenes vonalú egyenletes mozgás, a vektor. Az egyenes vonalú
egyenletesen változó mozgás. A szabadesés. Nem nulla kezdősebességű, egyenes vonalú
egyenletesen változó mozgás. Egyenletes körmozgás. Számításos feladatok megoldása. A
tehetetlenség törvénye, Newton I. törvénye. A lendület, a lendület megmaradása.
Mozgásállapot-változások, az erő fogalma. Newton II. törvénye. Az erők mérése, az erők
összegzése.
Erő-ellenerő, Newton III. törvénye. Nehézségi erő, súly, súlytalanság. Külső erők.
A forgatónyomaték. Egyszerű gépek, a lejtő. A szilárd testek alakváltozásai. Az egyenletes
körmozgás dinamikai feltétele. A bolygók mozgása, a Naprendszer. Az általános tömegvonzás.
Mesterséges égitestek mozgása. Számításos feladatok megoldása. A munka, a munkavégzés
fajtái. Az energia. A munkatétel. A teljesítmény és a hatásfok.
Számításos feladatok megoldása.
10. évfolyam
A belső energia. A fajhő. A gázok nyomása zárt térben. A gázok hőtágulása. Az ideális gáz. Az
egyesített gáztörvény. A hőtan első és második főtétele. Halmazállapot-változások (olvadás,
fagyás, párolgás, forrás, lecsapódás) Hőterjedés. Folyadékok viselkedése hőmérsékletváltozáskor. Szilárd testek hőtágulása. Számításos feladatok megoldása.
Elektrosztatika. Elektrosztatikai alapjelenségek. A Coulomb-törvény. Az elektromos
térerősség, elektromos erővonalak. Munkavégzés, elektromos feszültség. Vezetők az
elektromos térben. Kapacitás, kondenzátorok. Elektromos áram. Áramerősség fogalma.
Ellenállás, Ohm-törvény. Elektromos munka, teljesítmény, Joule-hő. Soros- és párhuzamos
kapcsolások. Áramforrások jellemzése. Vezetési jelenségek különböző anyagokban.
11. évfolyam
Mágneses mező, elektromágneses indukció. Mágneses alapjelenségek. A mágneses
indukcióvektor fogalma. Mágneses indukcióvonalak, fluxus. Lorentz-erő. Alkalmazások.
Mozgási indukció. Nyugalmi indukció. Önindukció, a mágneses tér energiája. Váltakozó
feszültség. Transzformátor. Mechanikai rezgések. Kinematikai jellemzők. Harmonikus
rezgőmozgás ( kapcsolat az egyenletes körmozgással, kitérés-idő, sebesség-idő, gyorsulás-idő
függvény). A harmonikus rezgőmozgás dinamikai feltétele, rezgésidő és tömeg kapcsolata,
energia. Kényszerrezgések, rezonancia Mechanikai hullámok. A hullámok jellemzői,
longitudinális és transzverzális hullámok.
Hullámjelenségek (törés, visszaverődés, állóhullámok, polarizáció, elhajlás,
interferencia). Hangtan
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Elektromágneses rezgések és hullámok és alkalmazásaik. Az elektromágneses spektrum.
Geometriai optika (visszaverődés, törés, tükrök, lencsék, optikai eszközök). Fizikai optika (a
fény elhajlása, interferenciája, diszperzió).
Modern fizika. Az elektron részecske és hullámtermészete, katódsugárzás. Radioaktivitás (, ß, - sugárzás). Atommodellek (Thomson, Rutherford, Bohr, hullám-modell). A fényelektromos
jelenség. Magfizika. Az atommag szerkezete. Magerők. Radioaktív bomlás (bomlási törvény,
bomlási sorok). Maghasadás, láncreakció. Az atomenergia előállítása, atomreaktorok
jellemzése, előnyei, hátrányai. Magfúzió. Csillagászat
Biológia és egészségtan
7. évfolyam
A ökológiai rendszerek szabályozó folyamatai, az élőlény és környezete; az életközösségek
szerveződése; táplálkozási kapcsolatok és szintek; anyagforgalom és energiaáramlás; az
emberi tevékenység hatása az életközösségekre; a Föld globális gondjai; lakóhelyünk
környezeti problémái. Távoli tájak életközösségei: a trópusi, a mérsékelt és a hideg övezet, a
hegyvidékek, a tengerek és a tengerpartok élővilága. Rendszer az élők világában, rendező
elvek, rendszertani kategóriák: az élőlények országai.
8. évfolyam
Az emberi test felépítése és működése. Szerveződési szintek; sejtjeink közös jellemzői; a
szövetek felépítése és funkciója. Az önfenntartó működések: a szervek felépítése és működése;
kamaszkori változásainak oka és következményei, sérülések, elváltozások. A nemi működés;
az ember nemi élete; terhesség és szülés; higiénia, a nemi úton terjedő betegségek megelőzése.
Az idegrendszer felépítése és működése; a szomatikus és a vegetatív idegrendszer felépítése és
működése; reflexek; az idegrendszeri elváltozások, drogok, a hormonrendszer felépítése és
működése; az ideg- és a hormonrendszer kapcsolata.
10. évfolyam
Alapfogalmak – rendszerezés, biológiai szerveződés. A vírusok, prokarióta élőlények:
baktériumok és kékbaktériumok. Az alacsonyabb rendű eukarióták. Az állatok testfelépítése,
életműködései és a legfontosabb törzsei. Az állatok viselkedése. A növények teste és
életműködései. A gombák teste és életműködései, életmódjuk. A gombák gyakorlati
jelentősége.
11. évfolyam
A sejtek felépítése és életműködése. Az ember életműködései és az életműködések
szabályozása. Az önfenntartó működések (keringés, táplálkozás, légzés, kiválasztás) és azok
egészségtani vonatkozásai. A kültakaró és a mozgás, azok egészségtani vonatkozásai. Az
életműködések szabályozása és egészségtani vonatkozásai Az ember szaporodása és
egyedfejlődése, azok egészségtani vonatkozásai.
12. évfolyam
Az öröklődés: alapfogalmak, az öröklődés szabályai, kapcsoltság, a genetikai kutatások
jelentősége. Az élővilág evolúciója és a jelenkori bioszféra. Az evolúció genetikai alapjai; a
bioszféra evolúciója; az ember evolúciója. Az élővilág és a környezet. A bioszféra; a biomok.
A populációk és az életközösségek. Populációk és társulások. A bioszféra jelene és jövője.
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Kémia
7. évfolyam
Fizikai és kémiai tulajdonságok, gázok, folyadékok és szilárd anyagok, a halmazállapotváltozásokat kísérő energiaváltozások. Energiaforrások, ásványi szenek, mesterséges szenek, a
földgáz és a kőolaj, megújuló energiaforrások. Az oldatok, az oldatok töménysége, kapcsolódó
számítások. Az atomok és elemek, az anyagmennyiség, az atom felépítése, az elektronfelhő
szerkezete,az atomszerkezet és a periódusos rendszer. Kémiai kötések, a kémiai reakció,
reakcióegyenletek, kapcsolódó számítások.
8. évfolyam
A nemesgázok, a hidrogén. Halogénelemek, a hidrogén-klorid. A VI. főcsoport, a víz, vizes
oldatok kémhatása, a hidrogén-peroxid, fontosabb kénvegyületek. Az V. főcsoport, az
ammónia, a salétromsav, a foszforsav, a műtrágyák. A IV. főcsoport, fontosabb szénvegyületek,
a szilícium és vegyületei. A fémek általános jellemzése. Korrózió, korrózióvédelem. Az
alkálifémek, az alkáliföldfémek, a természetes vizek keménysége, vízlágyítás. Az alumínium,
alumíniumgyártás. A vas, vasgyártás. A rézcsoport és a cinkcsoport.
9. évfolyam
Az atom felépítése, az elektronburok szerkezete. A kvantumszámok, az elektronhéjak kiépülése
a periódusos rendszer. Kapcsolódó számítások. Anyagi halmazok, halmazállapotok, Avogadro
törvénye, számítások. Az oldatok, oldatkoncentrációk, számítások. Rácstípusok. Kolloidkémiai
alapfogalmak. Hess tétele. A reakciósebesség, kémiai egyensúly. Sav-bázis reakciók, pH,
számítások. Redoxi reakciók. Galvánelemek, elektródpotenciál. Elektrolízis, Faraday
törvényei, számítások.
10. évfolyam
A szénatom vegyületképző sajátságai, a szénvegyületek csoportosítása. Az alkánok, a kőolaj és
a földgáz. Kapcsolódó számítások. Az acetilén. Aromás szénhidrogének. Alkoholok, fenolok,
éterek. Aldehidek, ketonok. Karbonsavak, észterek, gliceridek. Szappanok, mosószerek.
Aminok, heterociklusos vegyületek, amidok. Szénhidrátok, aminosavak, nukleinsavak.
Műanyagok
Természetismeret
5. osztály
1.Ősz a kertben
2. Tájékozódás a térképen
3.Az időjárás és az éghajlat elemei
4.Változó földfelszín
6. osztály
1.A Föld életünk színtere
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2.Hazánk:
Magyarország 3.Hazai
erdőink
4.Vízi, vízparti élővilág
Földrajz
7. osztály
I A Földtörténet eseményei
II.
Afrika és Ausztrália Afrika éghajlata, és felszíne Ausztrália ipara és
mezőgazdasága
III. Amerika
Az éghajlati övezetek jellemzése Amerikában
Az Amerikai Egyesült Államok ipara és mezőgazdasága
IV. Ázsia
Ázsia éghajlata, növényzete, és vízrajza
Kína, Japán és India ipara, illetve mezőgazdasága
V. Európa
Európa fekvése és felosztása Az Európai Unió jellemzése
VI. Észak-és Nyugat-Európa
Észak-Európa országai Nagy-Britannia és Franciaország ipara és mezőgazdasága
VII. Dél-és Délkelet-Európa
Az Appennini- és az Ibériai-félsziget országai VIII. Kelet-Európa és Oroszország Oroszország
gazdasági körzetei
8. osztály
Közép-Európa országai
Az Alpok és Kárpátok főbb vonulatai és tagjai
Németország gazdasága
A Kárpátok 2 országának, Romániának és Szlovákiának a gazdasága
Hazánk a Kárpát-medencében
Magyarország helye a Kárpátmedencében Magyarország
földtörténete
Hazánk leggyakoribb növénytársulásai és talajai
Fejlődésünk társadalmi alapjai
A népesedési folyamatok, valamint a népesség vándorlása Magyarország területén,
falvai népességszám és alaprajzi sajátosságok alapján. Magyarország városai
nagyság és az ország közigazgatásban betöltött szerepük alapján
Hazai tájakon
Az Alföld ipara és mezőgazdasága
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Dunántúli-középhegység
gazdasága Az Északiközéphegység gazdasága
A Magyar gazdaság
Magyarország
energiagazdasága
Hazánk 2 húzóágazata, a vegyipar, és a gépipar
9. osztály
1.A Föld és kozmikus környezete
2.A geoszférák
3.A természetföldrajzi övezetesség
4.Természeti és társadalmi környezet
10. osztály
1. A világgazdasági folyamatok
2.A gazdasági szerkezetének átalakulása
3.Régiók, országcsoportok , országok a világgazdaságban
4.Magyarország az új évezred elején
5. globális problémák
Testnevelés
1-2. Évfolyam
Belépő tevékenységformák
Alakzatok gyors felvétele és változtatása. Az öltöző és gyakorlóhely rendjének kialakítása.
Játékos és határozott formájú szabad-, társas- és kéziszergyakorlatok végrehajtása. Gyors
indulás különféle testhelyzetből. Az ütközések elkerülése a fogójátékokban és a
futásfeladatokban, térnyerés a fogóval szemben. Tartós 4-8 percig pihenő nélkül.
Futómozgást tartalmazó feladatok (játékok) végzésben. Szökdelések és ugrások megfelelő
ritmusban. Távolugrás homokban. Távolba és célba dobás egy és két kézzel. Egyszerű
támasz-, függő és egyensúlygyakorlatok biztonságos végrehajtása. Labdás feladatok. Néhány
egyszerű, az évszaknak megfelelő és a szabadban játék.
Témakörök
Rendgyakorlatok

Tartalmak
Alapvető higiéniai ismeretek
Egyenes, feszes állás
Laza, pihenj állás
Testfordulatok helyben
- Sorakozó vonalban (fal, bordásfal, padsor előtt és felfestett
vonalnál)
Köralakítás kézfogással
Szétszórt alakzat felvétele
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- Gimnasztikai helyek felvétele (megjelölt hely)
- Vonulások ütemtartással helyben és tovahaladással (tapssal,
dobbantással)
- Játékok (mozdulatlanság, szobor, mindenki a zászlajához)

Előkészítés és
prevenció

-

-

Járások, futások,
szökdelések és
ugrások, valamint
dobások

A legszokványosabb testhelyzetek, kartartások és
alapformákat
tartalmazó szabad-, társas- és kéziszergyakorlatok (labdával,
tornabottal, ugrókötéllel, szalaggal, 1 kg-os súlyzóval stb.)
Ritmikus feladatok énekre, zenére
tartásjavító és gerincdeformitásokat megelőző, korrigáló
gyakorlatok
Előkészítést és a motorikus képességek alapozását jól szolgáló
gyakorlatok

Járások és futások:
- Járások és futások kötetlenül és alakzatban egyes oszlop
mghatározott útvonalon is (oda- vissza, körben, hullámvonalban
stb.)
- játékok (futóversenyek, fogójátékok, vonatozás, „tűz, víz,
repülő”, mágnes fogó, sorversenyek stb.)

Szökdelések, ugrások:
- Szökdelések egy, váltott, páros lábon meghatározott távolságig - Szökdelések
kötéláthajtással
- Távolugrás helyből és nekifutással, elugró sávból - Játékok (szökdelő fogó,
szökdelő oszlop stb.)
Dobások:
- Hajítások papírgombóccal, csomózott végű szalaggal (üstökös),
kislabdával
Helyváltoztatás állatmozgást utánozva (fókajárás, pókjárás,
Támasz-, függés- és rákjárás, medvejárás stb.)
egyensúlygyakorlatok
- Helyváltoztatás vízszintes és rézsútos padon, hason- és
hanyattfekvésben, kéz-láb támaszban, rákjárással, pókjárással
- Gurulóátfordulás előre guggolótámaszból, terpeszállásból zsugor
és terpeszülésbe
- Gurulóátfordulás hátra enyhén lejtős felületen és vízszintes
talajon
Tarkónállás
- kézen átfordulás oldalt zsugorban, guggolóálláaból és állásból
Vándormászás, függőállásból bordásfalon
- Felugrások kéztámasszal különb9ző szerekre (pad, zsámoly, kétháromrészes szekrény) és leugrások
- Egyensúlyozó járás vonalon és padon, padmerevítő gerendáján
előre, hátra és oldalra
- Komplex gimnasztikai gyakorlatsor megjegyzése, leutánozása,
betanulása.
-

Kötélmászás alaptechnikája
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Labdás gyakorlatok

-

Küzdő feladatok

-

Labdás ügyességfejlesztés: álló labda megfogása, felemelése,
visszahelyezése, labdagörgetés egy-, két kézzel helyben a
lábak
körül és továbbhaladással, gurítás társhoz oda-vissza
terpeszülésben, feldobott labda elfogása, eldobott labda
elfogása
után futással egy pattanás után és földre érés előtt
Labdavezetés kézzel helyben (állásban, ülésben, guggolásban) és
továbbhaladással kötetlenül
Labdavezetés lábbal egyenes vonalban, boák között, kapu vagy
valamilyencél felé
Célba rúgások és dobások 3-5m távolságból
Játékok szabadulás a lufitól-labdától, adogató versenyek,
labdacica gurítással, dobással, vadászok, kidobó játékok,
partizán, stb.)
Karemelés, illetve leszorítás társ ellenállásával szemben.
Húzások, tolások párokban. (Húzd- told el a párod!)
Kötélhúzás
Leülések, felállások párokban kézfogással és hátukat
összetámasztva
Játékok (kézvívás fekvőtámaszban, „ne vedd el a lábadat”,
kakasviadal)
Akadályversenyek, sor és váltóversenyek.
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A továbbhaladás feltételei
Alakzatok felvétele és változtatása az utasításnak az utasításnak megfelelően. A gimnasztikai
feladatok teljesítése utánzással és vezényszavak után. Az alapvető mozgáskészségek (járás, futás,
ugrás, dobás, kúszás, mászás, stb.) elfogadható végrehajtása.
Úszás
1.

Évfolyam

Vízhez szoktató feladatok, gyakorlatok elsajátítása. Siklás gyakorlatok végrehajtása segédeszköz
nélkül. Gyors és hátúszás láb tempójával, haladás segédeszközzel a medence hosszában.
2. Évfolyam
Folyamatos gyors és hátúszás a medence hosszában segédeszköz nélkül. Fejesugrás elsajátítása.
3–4. ÉVFOLYAM
BELÉPŐ TEVÉKENYSÉGFORMÁK
A rendgyakorlatoknál az egyöntetű végrehajtás fokozatos kialakítása, az utasítások késlekedés
nélküli végrehajtása. Az alapvető gimnasztikai alapformák pontos végrehajtása.
Rajtolás jelre, gyorsfutás 20-30 m-en versenyszerűen. Tartós futás 8-10 percen keresztül.
Ugrások változatos formában, megfelelő szabályozottsággal végrehajtva.
A hajító mozdulat lehetőleg nyújtott karhelyzetből indítva. Dobóterpeszből (a hajító karral
ellentétes láb
van elől) célba dobás a dobás biztonságot növelve.
Futó-, ugró- és dobóügyesség fejlesztése változatos feltételek között.
A torna (jellegű) gyakorlatok kis segítséggel biztonságosan és szép testtartással történő
végrehajtása.
Együttműködés a társakkal a labdás játékokban.
Sportszerű test-test elleni küzdelem.
Néhány egyszerű, az évszaknak megfelelő és szabadban végezhető játék. Megadott távolság
úszása.
RENDGYAKORLATOK, GIMNASZTIKA PREVENCIÓS FELADATOK
Egyszerű alapformájú 1–8 ütemű gimnasztika, esetleg rövidebb gyakorlatsorrá kapcsolva, statikus
egyensúlyviszonyok gyakoroltatása talajon és szereken. Sportágakat előkészítő, egyszerűsített
szabályú játékok. Kétsoros vonal, kettes oszlop alakítása. Megindulás, megállás. Fejlődések,
szakadozások járás közben. Vonulások, nyitódás, zárkózás tér- és távköz felvétele. Statikus és
dinamikus alapformájú szabadgyakorlatok. Tartásjavító gyakorlatok.
Páros gyakorlatok. Pad, bordásfal, labdagyakorlatok. Ugrókötél-gyakorlatok.
Előkészítő, képességfejlesztést szolgáló testnevelési játékok (fogójátékok, versengések kettős
körben, kakasviadal stb.).
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JÁRÁSOK ÉS FUTÁSOK
Járások előre, hátrafelé, ütem és lépéshossz szabályozással, oldalirányú keresztlépéssel, magas
térdemeléssel.
Rövid távú vágtafutások, gyors futások irányváltoztatással. Hosszú távú futások saját tempóban.
Fogójátékok, különböző sor- és váltóversenyek, fokozatosan nehezedő szabályokkal.
Futási állóképesség fejlesztése. Rajtgyakorlatok. Futóversenyek.
SZÖKDELÉSEK ÉS UGRÁSOK
Rövid idejű, fokozatosan növekvő erőszükséglet jellegű szökdelések, ugrások saját erőbeosztással.
Szökdelések
– páros és egy lábon, különböző kartartásokkal (továbbá váltott lábas is),
– ugrókötéllel, futás, szökdelés összekapcsolása.
Ugrások
– futó-, ugrás gyakorlatok akadályok fölött, átugrás szereken,
– ugródeszkáról történő felugrás,
– ugrás távolba (nekifutással egy lábról, páros lábra), ugrási kísérletek magasba, sorozatugrások.
DOBÁSOK
Egy- és kétkezes dobások, hajítások, vetések kis súllyal (gyorserő fejlesztése).
Dobások – hajítások
– különböző szerekkel egy és két kézzel,
– távolba és célba (helyből, járva, társra),
– mozgásból,
– kislabda hajítás néhány lépés nekifutással távolba.
TÁMASZ-, FÜGGÉS- ÉS EGYENSÚLYGYAKORLAT
Kúszások, mászások, statikus és dinamikus egyensúlygyakorlatok, egyéb természetes gyakorlatok.
Rúd-, kötélmászás, mászóversenyek.
Gurulóátfordulások, előre és hátra guggoló támaszból, terpeszállásból, sorozat gurulóátfordulások
előre,
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Haránt- oldalspárga kísérletek, Zsugorfejállás, fejállás és kézállási kísérletek, cigánykerék,
Zsugorkanyarlati és bátor ugrás,
Mászási kísérletek kötélen, vízszintes függeszkedés bordásfalon, gyűrűn húzódzkodás,
Egyensúlygyakorlatok különböző testhelyzetek változtatásával, akadályok leküzdésével.
LABDÁS GYAKORLATOK
Labdás ügyességfejlesztés
– labdapattogtatása, váltott kézzel, különböző testhelyzetekben és tovahaladással, egy lábon,
szökdeléssel, szlalomozva
– labda gurítása, vezetése helyben, mozgásközben feladatokkal,
– átadások: egy-, kétkezes, felső, pattintott stb.,
– rúgások távolba, célba, labdavezetés lábbal meghatározott útvonalon, valamint kis területen az
ütközések elkerülésével,
– labda visszafejelése.
KÜZDŐ FELADATOK ÉS JÁTÉKOK
A testnevelési órák előkészítő, fő vagy befejező részében ajánlatos 5 perces időkeretben
lehetőséget biztosítani a küzdő feladatok elvégzésére.
Grundbirkózás. Mögé kerülés, kiemelés. Vívás két kézzel. Kézráütés mellső fekvőtámaszban.
SZABADIDŐS SPORTTEVÉKENYSÉGEK
Csúszkálás, korcsolyázás, hógolyózás.
Játékok:
– a jégen, hóember építése, távdobás, célba dobás hógolyóval, hógolyó-csata.
ÚSZÁS
Az 1–2. évfolyam tananyagának bővített és nehezített formába történő továbbvitele. Tanult
úszástechnikák fejlesztése, folyamatos úszás távolságnövelő céllal, kisebb versenyek már jónak
nevezhető technikai tudásszint elérése esetén. Az eddig tanult úszásnem gyakorlása, megfelelő
elsajátítása. Vízbeugrás.
A továbbfejlesztés alapjai, 3. évfolyam
Vezényszavak ismerete, a rendgyakorlatok végrehajtása.
Az alapvető gimnasztikai alakformák követése.
Elfogadható mozgásminta reprodukálása a rajtolás, futás, ugrás és dobás végrehajtás során.
Megfelelő kísérletek a kúszás, mászás, támasz és függés feladatainak teljesítésére.
Örömmel vegyen részt a testnevelési játékokban.
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test-test elleni küzdelem elfogadása. Biztonságos viselkedés mellmagas vízben.
A tovább haladás feltételei, 4. évfolyam
Az óraszervezés szempontjából fontos rendgyakorlatok fegyelmezett végrehajtása.
Részvétel a közös gimnasztikában.
Mászás kötélen 2-3 fogással.
A futás, az ugrás és a dobás feladatok elfogadható végrehajtása.
támasz-, függő-és egyensúlygyakorlatok teljesítése. Részvétel a testnevelési és sportjátékokban.
Bíztató kísérletek a tanult úszásnemben.
Torna 5-6. osztály
A talajtorna és egy tornaszer választása kötelező. A ritmikus gimnasztika gyakorlatanyagának
egyes elemei beépítésre kerülnek az összefüggő talajgyakorlatba. Az aerobic zenére történő
mozgásai, alaplépései az általános bemelegítés részét képezhetik.
Talajgyakorlati elemek:
guruló átfordulások
zsugorfejenállás, fejenállás
spárgakísérletek
mérlegállás
tarkóállás
hanyatt fekvésből emelkedés hídba
tigrisbukfenc
kézen átfordulás oldalt
Összefüggő talajgyakorlat a tanult elemek beépítésével.
Szekrényugrás
Keresztbe felállított szekrény (2- rész):
felguggolás homorított leugrás
zsugorkanyarlati leugrás
guggoló átugrás
huszárugrás
Hosszában felállított szekrény :
felguggolás, gurulóátfordulás
felguggolás, homorított leugrás
felguggolás, leterpesztés
Gyűrű: függésben húzódzkodás, térd és sarokemelés, alaplendület, lefüggés, lebegőfüggés,
homorított leugrás
Gerenda: egyensúlyozó járások és játékos feladatok
Atlétika 5-6. osztály
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A futó-, ugró- és dobóiskolai gyakorlatok ismerete, pontos végrehajtása változó körülmények
között is.
Futások, rajtok:
futóiskolai gyakorlatok
akadályfutások
iramfutások
állórajt, térdelő rajt
rajtok, indulások különböző testhelyzetekből
vágtafutások
váltófutás, egykezes alsó váltás
tartós futás a távnak megfelelő iram megválasztásával
Ugrások:
szökdelő és ugróiskolai gyakorlatok
helyből távolugrás
távolugrás guggoló vagy lépő technikával, elugró sávból
magasugrás átlépő technikával nyújtott vagy hajlított lábbal
Dobások:
dobóiskolai gyakorlatok
dobások és lökések tömött labdával
kislabda hajítás célba és távolba, nekifutással
Az atlétikai versenyszámok elsajátítását és begyakorlását segítő játékok és versenyek.
Sportjátékok 5-6. osztály
Két sportjáték választása kötelező!
Kosárlabda:
Labdanélküli technikai gyakorlatok:
megindulás, megállás
iram és iramváltás futás közben
alaphelyzet
cselezés futásközben
Labdás technikai gyakorlatok:
magas, középmagas, és mély labdavezetés
feladatok labdavezetés közben
hosszú- és rövidindulás
sarkazás átadások-átvételek
kosárra dobások helyből és labdavezetésből
Taktikai gyakorlatok:
emberfogás: taposás alaphelyzetben
védekezés kar és lábmunka
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védőmozgás
Röplabda:
Labdanélküli gyakorlatok:
alaphelyzet
igazodás a labdához
Labdás gyakorlatok:
alkarérintés
egyéni és páros gyakorlatok
alsó egyenes nyitás
kosárérintés
felső ütőérintés
Technikai elemek gyakorlása testnevelési játékokban, játékos feladatokban, mini röplabdában.
Labdarúgás:
Labdás technikai gyakorlatok:
labdavezetések külső és belső csüddel, mindkét lábbal
különböző rúgásfajták állított labdával és mozgásból
átadások, átvételek mindkét lábbal
labdavételek különböző módon (talppal, belsővel, csüddel, combbal, mellel)
fejelés
egyszerű cselek
partdobás
Taktikai gyakorlatok:
kisjátékok:2:1, 3:1, 4:2, 5:2 alkalmazása
labdaszerelés és szabályos szerelés
felállási formák a kispályás játékban
kapusmunka: alaphelyzet, guruló, félmagas és magas labdák elfogása, kigurítás, kidobás
játékok és versengések
Kézilabda:
Labda nélküli gyakorlatok
alaphelyzet
megindulás, megállás
ütközések
cselek, irányváltások
felugrás-leérkezés
Labdás technikai gyakorlatok:
labdafogás
labdavezetés mindkét kézzel
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átadások helyben és mozgásközben
átvételek
kapura lövések bedobás, szabaddobás, büntetődobás
cselek labdával (indulócsel, átadás csel)
kapusmunka (alaphelyzet, helyezkedés, védés kézzel, lábbal)
Taktikai gyakorlatok:
védekezés emberfogással és 6:0-s területvédekezéssel
a védő és támadó helyezkedése
támadásból védekezésbe való visszarendeződés
Játékok, versengések.
Természetes és nem természetes mozgásformák:
a tanórák szervezéséhez szükséges rendgyakorlatok elsajátítása;
8-10 gyakorlattal önálló bemelegítés végrehajtása;
a személyi és környezeti higiéniás ismeretek elsajátítása;
a szervezet előkészítését, bemelegítését szolgáló testnevelési játékok;
Önvédelmi és küzdősportok:
alapvető önvédelmi fogások és eséstechnikák;
grundbirkózás (alaphelyzetek, kitolás, kihúzás)
játékok, versengések (páros küzdőjátékok)
Alternatív környezetben űzhető sportok:
a tanult alternatív környezetben űzhető sportágak (korcsolyázás, szánkózás, síelés, túrázás)
alaptechnikai gyakorlatainak bemutatása
a sportágak űzéséhez szükséges eszközök eszközök biztonságos használata
a természeti környezetben történő sportolás egészségvédelmi és környezettudatos viselkedési
szabályainak betartása
Úszás:
A mell-, a hát és a gyorsúszás közül két úszásnem elsajátítása.
Javítóvizsga minimum követelmények 5.-6. évfolyam
Gimnasztika: 6 db 8 ütemű gyakorlat bemutatása önállóan
Atlétika:
Tartós futás: 10 kör/12 perc
Rövidtávfutás: 60 m síkfutás: fiú: 11 mp; lány: 11,5 mp
Kislabdahajítás: fiú: 25 m; lány: 20 m
Távolurás: fiú: 280 cm; lány: 250 cm
Labdajáték: Általa választható labdajáték technikai elemeinek bemutatása
Torna:
Talajtorna: A tanév során tanult elemekből (gurulás előre-hátra, mérlegállás, tarkóállás, híd,
zsugorfejállás, repülő gurulás) összefüggő gyakorlat bemutatása
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Szekrényugrás: Keresztbe állított 3-4 részes szekrényen felguggolás-homorított leugrás/
zsugorkanyarlat
Kötélmászás: mászókulcsolás kísérlet
Úszás:
Egy szabadon választott úszásnem tejesítése 25 m-en (4 hossz)
Fejesugrás
Torna 7-8. osztály
A talajtorna és egy tornaszer választása kötelező. A ritmikus gimnasztika gyakorlat anyagának
egyes elemei beépítésre kerülnek az összefüggő talajgyakorlatba. Az aerobic zenére történő
mozgásai, alaplépései az általános bemelegítés részét képezhetik. Egyéni gyakorlatvezetések,
gerinctorna, 32 ütemű gimnasztikai gyakorlat, kötélmászás, kötélhajtás.
Talajgyakorlati elemek:
guruló átfordulások,
zsugorfejenállás, fejenállás, különböző lábtartásokkal,
spárgakísérletek,
mérlegállás,
tarkóállás,
hanyatt fekvésből emelkedés hídba,
tigrisbukfenc,
kézen átfordulás oldalt,
kiinduló helyzetek változtatásával a gyakorlatelemek nehézségi fokának növelése,
kézenállás segítségadóval, nélküle, bordásfalnál.
Összefüggő talajgyakorlat a tanult elemek beépítésével.
Szekrényugrás
Keresztbe felállított szekrény (3-4- rész):
felguggolás homorított leugrás,
zsugorkanyarlati leugrás,
guggoló átugrás,
huszárugrás,
ugrás első íve legyen minél hosszabb,
dobbantódeszka: javuljon a használata,
tornász testtartás.
Hosszában felállított szekrény :
felguggolás, gurulóátfordulás
felguggolás, homorított leugrás
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felguggolás, leterpesztés
Gyűrű: függésben húzódzkodás, térd és sarokemelés, alaplendület, lefüggés, lebegőfüggés,
homorított leugrás.
Gerenda: egyensúlyozó járások és játékos feladatok, mérlegállás, érintőjárások, guggolások,
fekvőtámasz.
Atlétika 7-8. osztály
A futó-, ugró- és dobóiskolai gyakorlatok ismerete, pontos végrehajtása változó körülmények
között is.
Futások, rajtok:
futóiskolai gyakorlatok,
akadályfutások,
iramfutások, kitartó futás, fokozatos gyorsulás,
állórajt, térdelő rajt,
rajtok, indulások különböző testhelyzetekből,
vágtafutások, váltófutás, egykezes alsó váltás,
tartós futás a távnak megfelelő iram megválasztásával.
Ugrások:
szökdelő és ugróiskolai gyakorlatok,
helyből távolugrás,
távolugrás guggoló vagy lépő technikával, elugró sávból,
magasugrás átlépő technikával nyújtott vagy hajlított lábbal,
ugróerő fejlesztése,
javuljon a nekifutás sebessége,
kitámasztás és lendítés összefüggése,
hibák észrevétele és tudatos kijavítása.
Dobások:
dobóiskolai gyakorlatok,
dobások és lökések tömött labdával,
kislabda hajítás célba és távolba, nekifutással,
legyen gyorsuló a kidobás mozdulata,
alapszinten tanulja meg a súlylökő technikát.
Az atlétikai versenyszámok elsajátítását és begyakorlását segítő játékok és versenyek.
Sportjátékok 7-8. osztály
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Két sportjáték választása kötelező!
Kosárlabda:
Labdanélküli technikai gyakorlatok:
megindulás, megállás
iram és iramváltás futás közben
alaphelyzet
cselezés futás közben
Labdás technikai gyakorlatok:
magas, középmagas, és mély labdavezetés
feladatok labdavezetés közben
hosszú- és rövidindulás
sarkazás labda nélkül és labdával
átadások-átvételek
kosárra dobások helyből és labdavezetésből
Taktikai gyakorlatok:
emberfogás: taposás alaphelyzetben
védekezés kar és lábmunka
védőmozgás
védekezésben tudja a támadó játékost lerázni,
támadásban állandó mozgással szabaduljon el védőjétől a labdavételre, labdaátadásra.
Röplabda:
Labdanélküli gyakorlatok:
alaphelyzet
igazodás a labdához
Labdás gyakorlatok:
alkarérintés
egyéni és páros gyakorlatok
alsó egyenes nyitás
kosárérintés
felső ütőérintés
Technikai elemek gyakorlása testnevelési játékokban, játékos feladatokban, mini röplabdában,
strandröplabdában.
Labdarúgás:
Labdás technikai gyakorlatok:
labdavezetések külső és belső csüddel, mindkét lábbal
különböző rúgásfajták állított labdával és mozgásból
átadások, átvételek mindkét lábbal
labdavételek különböző módon (talppal, belsővel, csüddel, combbal, mellel)
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fejelés
egyszerű cselek
partdobás
levegőben levő labda átvétele
labdavezetés irányváltoztatással
Taktikai gyakorlatok:
kisjátékok:2:1, 3:1, 4:2, 5:2 alkalmazása
labdaszerelés és szabályos szerelés
felállási formák a kispályás játékban 4:4 elleni játék
kapusmunka: alaphelyzet, guruló, félmagas és magas labdák elfogása, kigurítás, kidobás
játékok és versengések
együttműködési készség
Kézilabda:
Labdanélküli gyakorlatok:
alaphelyzet
megindulás, megállás
ütközések
cselek, irányváltások
felugrás-leérkezés
Labdás technikai gyakorlatok:
labdafogás
labdavezetés mindkét kézzel
átadások helyben és mozgásközben
átvételek
kapura lövések
bedobás, szabaddobás, büntetődobás
cselek labdával (indulócsel, átadás csel)
kapusmunka (alaphelyzet, helyezkedés, védés kézzel, lábbal)
Taktikai gyakorlatok:
védekezés emberfogással és 6:0-s területvédekezéssel
a védő és támadó helyezkedése
támadásból védekezésbe való visszarendeződés
Játékok, versengések.
Természetes és nem természetes mozgásformák:
a tanórák szervezéséhez szükséges rendgyakorlatok elsajátítása;
8-10 gyakorlattal önálló bemelegítés végrehajtása;
a személyi és környezeti higiéniás ismeretek elsajátítása;
a szervezet előkészítését, bemelegítését szolgáló testnevelési játékok;
176

Önvédelmi és küzdősportok:
alapvető önvédelmi fogások és eséstechnikák;
grundbirkózás (alaphelyzetek, kitolás, kihúzás)
játékok, versengések (páros küzdőjátékok)
fokozza bátorságát a változó feladatok végzésekor
dobások: csípődobás, válldobás, átkarolás
Alternatív környezetben űzhető sportok:
a tanult alternatív környezetben űzhető sportágak (korcsolyázás, szánkózás, síelés, túrázás)
alaptechnikai gyakorlatainak bemutatása
a sportágak űzéséhez szükséges eszközök eszközök biztonságos használata
a természeti környezetben történő sportolás egészségvédelmi és környezettudatos viselkedési
szabályainak betartása
Úszás:
A mell-, a hát- és a gyorsúszás közül két úszásnem elsajátítása, versenyszerű alkalmazása az
úszótávok növelése.
Képességfejlesztés 7-8. osztály
A tanulók rendelkezzenek megfelelő sportos öltözékkel.
Gerinctorna egész évben.
Erősítő gyakorlatok rendszeres végzése.
Alaki formaságok fontossága, együttes mozgásban rejlő harmónia, rend.
Jellemezze egész éves órai munkájukat a fegyelmezettség, tenni akarás, céltudatosság.
Legyen magabiztos, legyen önbizalma a gyakorlatok bemutatásában.
Javítóvizsga követelmények 7-8 évfolyam
Gimnasztika: Komplett bemelegítés egyénileg,összes izomcsoport átmozgatásával
Atlétika:
Tartós futás: 10 kör/12 perc
Rövidtávfutás: 60 m fiú: 11 mp; lány: 11,5 mp
Kislabdahajítás: fiú 25 m ; lány: 20 m
Távolugrás: fiú: 310 cm; lány: 280 cm
Súlylökés: fiú,3 kg: 5 m; lány,2 kg: 5 m
Labdajáték: Két egyénileg választott labdajáték tanult technikai elemeinek bemutatása
Torna: Talajtorna: tanult elemekből összefüggő gyakorlat bemutatása (gurulóátfordulás előre,
hátra, tarkóállás, mérlegállás, fejállás, repülő gurulás ,fellendülés kézállásba, futólagos kézálláscigánykerék). Szekrényugrás: 4-5 részes keresztbe állított szekrényen guggoló átugrás/átterpesztés
Kötélmászás: mászókulcsolás alkalmazása
Úszás: Egy szabadon választott úszásnemben 25 m(4 hossz) teljesítése. Másodiknak választott
úszásnemben 2 hossz teljesítése.
Javítóvizsga követelmények 9-10. évfolyam
Gimnasztika: Komplett bemelegítés egyénileg, egy 64 ütemű gyakorlatsor összeállításával (összes
izomcsoport átmozgatásával).
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Atlétika:
Tartós futás: 10 kör/12 perc
Rövidtávfutás: 60 m fiú: mp; lány: mp
Kislabdahajítás: fiú 30 m ; lány: 25 m
Távolugrás: fiú: 340 cm; lány: 310 cm
Súlylökés: fiú,3 kg: 5,5 m; lány,2 kg: 5,5 m
Labdajáték: Két egyénileg választott labdajáték tanult technikai elemeinek bemutatása.
Torna:
Talajtorna: tanult elemekből összefüggő gyakorlat bemutatása (gurulóátfordulás előre, hátra,
tarkóállás, mérlegállás, fejállás, repülő gurulás, fellendülés kézállásba, futólagos kézálláscigánykerék, fejenátfordulás).
Szekrényugrás: részes keresztbe állított szekrényen:- guggoló átugrás/átterpesztés, guruló
átfordulás Gerenda: Tanult elemekből komplett sor bemutatása (lépések, szökkenések,
egyensúlyelemek, fordulások, térdelés, guggolás). Minimum 6 különböző elem összekapcsolása
Gyűrű: ugrás függésbe, lendületvétel előre-hátra, előre lefüggésbe, ereszkedés lebegőfüggésbe (2
mp), ereszkedés hátsófüggésbe (2 mp), lendület hátra, homorított leugrás
Korlát: mellső harántállásból ugrás felkarfüggésbe, lendület előre-hátra támaszba, pedzés 2x,
lendület hátra majd kanyarlati leugrás.
Torna 9-10. osztály
Elvárás a tanult gyakorlat bemutatása egy tanév során a következőkben: talajtorna, ugrás, egy
tornaszer. Az aerobic zenére történő mozgásai, alaplépései az általános bemelegítés részét
képezhetik. Egyéni gyakorlatvezetések, gerinctorna, 32 ütemű gimnasztikai gyakorlat,
kötélmászás, kötélhajtás.

Talajgyakorlati elemek:
guruló átfordulások (előre, hátra, repülő)
fejállás,
kézállás
spárgakísérletek,
mérlegállás,
tarkóállás,
hanyatt fekvésből emelkedés hídba,
kézen átfordulás oldalt,
kiinduló helyzetek változtatásával a gyakorlatelemek nehézségi fokának növelése,
Összefüggő talajgyakorlat a tanult elemek beépítésével.
Szekrényugrás
Keresztben és hosszában felállított szekrény (4-5 rész):
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felguggolás homorított leugrás,
zsugorkanyarlati leugrás,
guggoló átugrás,
huszárugrás,
ugrás első íve legyen minél hosszabb,
dobbantódeszka: javuljon a használata,
tornász testtartás.
Hosszában felállított szekrény:
felguggolás, gurulóátfordulás
felguggolás, homorított leugrás
felguggolás, leterpesztés
bukfenc
terpeszátugrás
Gyűrű: függésben húzódzkodás, térd és sarokemelés, alaplendület, lefüggés, lebegőfüggés,
homorított leugrás.
Gerenda: egyensúlyozó járások és játékos feladatok, mérlegállás, érintőjárások, guggolások,
fekvőtámasz.
Korlát: 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.
Ritmikus gimnasztika: Az 5–8. osztályokban megfogalmazott követelményeken nehézségben
túlmutató követelmény mozgásanyagának tanulása, gyakorlása. Az esztétikus, szép és nőies
mozgások előadásmódját segítő kondicionális és koordinációs képességfejlesztő eljárások.
Célirányos előkészítő és rávezető gyakorlatok, mozgásszabályozó, mozgásalkalmazó, átállító és
mozgástanuló jelleggel (testtartás, tágasság, forgásbiztonság). A ritmusérzék fejlesztése, önálló
zeneválasztásra lehetőség a szélsőségektől való elhatárolódás mellett.
Atlétika 9-10. osztály
A futó-, ugró- és dobóiskolai gyakorlatok ismerete, pontos végrehajtása változó körülmények
között is.
Futások, rajtok:
futóiskolai gyakorlatok,
akadályfutások,
iramfutások, kitartó futás, fokozatos gyorsulás,
állórajt, térdelő rajt, rajtgép használata
rajtok, indulások különböző testhelyzetekből,
vágtafutások,
váltófutás, egykezes alsó váltás, kétkezes váltás
tartós futás a távnak megfelelő iram megválasztásával.
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Ugrások:
szökdelő és ugróiskolai gyakorlatok,
helyből távolugrás,
távolugrás guggoló vagy lépő technikával, elugró sávból,
magasugrás átlépő technikával nyújtott vagy hajlított lábbal, floptechnikával
ugróerő fejlesztése,
javuljon a nekifutás sebessége,
kitámasztás és lendítés összefüggése,
hibák észrevétele és tudatos kijavítása.
Dobások:
dobóiskolai gyakorlatok,
dobások és lökések tömött labdával,
kislabda hajítás tanult lépéstechnikával
súlylökés becsúszó technikával
Az atlétikai versenyszámok elsajátítását és begyakorlását segítő játékok és versenyek.
Sportjátékok 9-10. osztály
Tanévenként legalább két sportjáték oktatása.
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.
Szabályok ismeretének mélyítése és játékvezetés.
Kosárlabda:
Labda nélküli technikai gyakorlatok:
megindulás, megállás
iram és iramváltás futás közben
alaphelyzet
cselezés futás közben
Labdás technikai gyakorlatok:
magas, középmagas, és mély labdavezetés
feladatok labdavezetés közben
hosszú- és rövidindulás
sarkazás labda nélkül és labdával
átadások-átvételek
kosárra dobások helyből és labdavezetésből
komplex gyakorlat bemutatása
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Taktikai gyakorlatok:
emberfogás: taposás alaphelyzetben
védekezés kar és lábmunka
védőmozgás
elzárás-leválás
páros és hármas lefutások,
szituációs gyakorlatok csapatrészekkel
Röplabda:
Labdanélküli gyakorlatok:
alaphelyzet
igazodás a labdához
Labdás gyakorlatok:
alkarérintés
egyéni és páros gyakorlatok
alsó egyenes nyitás
felső nyitás
kosárérintés
felső ütőérintés
nyitásfogadás
sáncolás
Technikai elemek gyakorlása testnevelési játékokban, játékos feladatokban, mini röplabdában,
strandröplabdában. Forgás, helyezkedés, szituációs feladatok.
Labdarúgás:
Labdás technikai gyakorlatok:
labdavezetések külső és belső csüddel, mindkét lábbal
különböző rúgásfajták állított labdával és mozgásból
átadások, átvételek mindkét lábbal
labdavételek különböző módon (talppal, belsővel, csüddel, combbal, mellel)
fejelés
egyszerű cselek
partdobás
levegőben levő labda átvétele
labdavezetés irányváltoztatással
ívelések
dekázás
Taktikai gyakorlatok:
kisjátékok:2:1, 3:1, 4:2, 5:2 alkalmazása
labdaszerelés és szabályos szerelés
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felállási formák a kispályás játékban 4:4 elleni játék
kapusmunka: alaphelyzet, guruló, félmagas és magas labdák elfogása, kigurítás, kidobás
játékok és versengések
együttműködési készség
Kézilabda:
Labdanélküli gyakorlatok:
alaphelyzet
megindulás, megállás
ütközések
cselek, irányváltások
felugrás-leérkezés
Labdás technikai gyakorlatok:
labdafogás
labdavezetés mindkét kézzel
átadások helyben és mozgásközben
átvételek
kapura lövések posztokról
bedobás, szabaddobás, büntetődobás
cselek labdával (indulócsel, átadás csel, lövőcsel)
kapusmunka (alaphelyzet, helyezkedés, védés kézzel, lábbal)
Taktikai gyakorlatok:
védekezés emberfogással és 6:0-s területvédekezéssel
a védő és támadó helyezkedése
támadásból védekezésbe való visszarendeződés
bejátszások,
zárás-leválás
Játékok, versengések.
Természetes és nem természetes mozgásformák:
a tanórák szervezéséhez szükséges rendgyakorlatok elsajátítása;
8-10 gyakorlattal önálló bemelegítés végrehajtása; bemelegítés vezetés, hibajavítás
a személyi és környezeti higiéniás ismeretek elsajátítása;
a szervezet előkészítését, bemelegítését szolgáló testnevelési játékok;
bemutató órák: aerobic, fitnesz, zumba
Önvédelmi és küzdősportok:
alapvető önvédelmi fogások és eséstechnikák;
grundbirkózás alapjai (alaphelyzetek, kitolás, kihúzás, emelés, forgatás), szabályok, küzdelem
cselgáncs alapjai (alaphelyzetek, eséstechnika, fogások, leszorítás-szabadulás, gáncsolások,
dobások, szituációk)
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játékok, versengések (páros küzdőjátékok)
bemutató órák: karate, birkózás
Alternatív környezetben űzhető sportok:
a tanult alternatív környezetben űzhető sportágak (korcsolyázás, szánkózás, síelés, túrázás)
alaptechnikai gyakorlatainak bemutatása
a sportágak űzéséhez szükséges eszközök eszközök biztonságos használata
a természeti környezetben történő sportolás egészségvédelmi és környezettudatos viselkedési
szabályainak betartása
tematikus órák: strandröplabda, tollaslabda, gördülő sportok
Képességfejlesztés 9-10. osztály
A tanulók rendelkezzenek megfelelő sportos öltözékkel.
Gerinctorna egész évben.
Erősítő gyakorlatok rendszeres végzése. Konditermi ismeretek.
Koordinációs gyakorlatok. Létra, zsámoly, pad, bordásfal használata.
Alaki formaságok fontossága, együttes mozgásban rejlő harmónia, rend.
Jellemezze egész éves órai munkájukat a fegyelmezettség, tenni akarás, céltudatosság.
Legyen magabiztos, legyen önbizalma a gyakorlatok bemutatásában.
Javítóvizsga követelmények 11-12. évfolyam
Gimnasztika: Komplett bemelegítés egyénileg összeállított 64 ütemű gimnasztikai gyakorlatsorral
(összes izomcsoport átmozgatásával).
Atlétika:
Tartós futás: 10 kör/12 perc
Rövidtávfutás: 60 m fiú: mp; lány: mp
Kislabdahajítás: fiú 33 m ; lány: 29 m
Távolugrás: fiú: 380 cm; lány: 350 cm
Súlylökés: fiú,3 kg: 6 m; lány,2 kg: 6 m
Labdajáték: Két egyénileg választott labdajáték tanult technikai elemeinek bemutatása
Torna:
Talajtorna: Tanult elemekből összefüggő gyakorlat bemutatása (gurulóátfordulás előre, hátra,
tarkóállás, mérlegállás, fejállás, repülő gurulás, fellendülés kézállásba, futólagos kézálláscigánykerék, fejenátfordulás/kézenátfordulás, kiszúrás).
Szekrényugrás: 4-5 részes hosszában állított szekrényen terpeszátugrás lebegőtámasszal.
Gerenda: Tanult elemből komplett sor összeállítása (lépések, járások, szökkenések, guggolások,
térdelések, egyensúlyi elemek, gyakorlat elején fellendülés ülő helyzetbe, tarkóállás). Minimum 8
elem felhasználása.
Gyűrű: ugrás függésbe, lendület előre-hátra, majd előre lebegőfüggésbe, csípőnyújtás lefüggésbe
2(mp), csípő hajlítás-nyújtással lendület hátra, vállátfordulás előre, lendület előre terpeszugrás
hajlított állásba. Korlát: mellső harántállás, ugrás felkarfüggésbe, lendület előre-hátra-előre lebegő
felkartámaszba, billenés terpeszülésbe, emelés felkarállásba 2(mp), átfordulás előre terpeszülésbe,
pedzés,lábzárás, lendület hátra lebegőtámaszba, kanyarlati leugrás harántállásba.
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Ének–zene
5.évfolyam
Magyar népzene: válogatás régi rétegű és új stílusú népdalokból (10 magyar népdal éneklése).
-Magyar történeti énekek: históriás énekek, kuruc kori dalok, az 1848–49-es szabadságharc dalai.
-Nemzeti énekeink: Erkel Ferenc-Kölcsey Ferenc: Himnusz, Egressy Béni-Vörösmarty Mihály:
Szózat éneklése fejből.
-Zeneelméleti ismeretek :
-Ritmikai elemek:
felütés, csonka ütem,
triola, kis éles és kis nyújtott ritmus, tizenhatodok
-Dallami és harmóniaelemek:
r’ és m’ hangok, fi, szi,
dúr és moll hangsorok,
-Hangközök:
kis és nagy szekund, kis és nagy terc.
Zenei előadásra vonatkozó jelzések:
tempójelzések és dinamikai jelek.
Ütemfajták, felütés, ritmikai elemek megkülönböztetése és egyszerűbb ritmusgyakorlatok során
reprodukálása.
-Hangszínhallás és többszólamú halláskészség fejlesztése:
énekes hangfajok ismerete (szoprán, mezzo, alt, tenor, bariton, basszus), -Formaérzék fejlesztése:
visszatéréses kéttagú forma, triós forma, rondó forma, variációs forma.
-A zeneirodalmi ismeretek: a zenei befogadást segítő legszükségesebb elméleti ismeretek, lexikális
adatok (népzenéhez kapcsolódva, pl. népszokások, néphagyomány), -Az őskor, ókor, középkor,
reneszánsz, barokk zene jellemzői.
-A zeneirodalom műfaji:
-vokális művek,
-hangszeres művek – concerto, concerto grosso (triós forma, rondó forma), hangszeres művek
(variáció),oratórium,kantáta/operarészletek.
-A hangszerek megkülönböztetése és azonosítása a következő szempontok szerint:
dallamhangszer, ritmushangszer, műzenei és népi hangszer (duda, tekerő, cimbalom, citera).
Szemléltetéssel a különböző zenei formák felismerése.
6.évfolyam
Magyar népzene: válogatás régi rétegű és új stílusú népdalokból (10 magyar népdal éneklése).
-Magyar történeti énekek: históriás énekek, kuruc kori dalok, az 1848–49-es szabadságharc dalai.
-Nemzeti énekeink: Erkel Ferenc-Kölcsey Ferenc: Himnusz, Egressy Béni-Vörösmarty Mihály:
Szózat éneklése fejből.
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-Más népek dalai, műzene tonális és funkciós zene.
-Zongorakíséretes dalok: bécsi klasszikus és más zenei stílusból.
Többszólamúság: kánonok, könnyű klasszikus dalok A dalanyag tiszta, kifejező, éneklése.
törekvés a stílusos éneklésre.
-Zeneelméleti ismeretek:
-Ritmikai elemek, metrum:
új ütemfajták: 6/8, 3/8,
felütés, csonka ütem,
triola, kis éles és kis nyújtott ritmus, tizenhatodok
-Dallami és harmóniaelemek:
r’ és m’ hangok, fi, szi,
dúr és moll hangsorok,
-Hangközök:
kis és nagy szekund, kis és nagy terc. A hármashangzat -Zenei előadásra vonatkozó jelzések:
tempójelzések és dinamikai jelek.
Ütemfajták, felütés, ritmikai elemek megkülönböztetése és egyszerűbb ritmusgyakorlatok során
reprodukálása
-A zeneirodalmi ismeretek: A bécsi klasszicizmus. Formaérzék fejlesztése: visszatéréses kéttagú
forma,
triós forma, rondó forma, variáció.
-Zeneirodalmi műfajok:
vokális művek,
hangszeres művek – szerenád, divertimento, szimfónia tétel (triós forma, rondó forma), hangszeres
művek (variáció, versenymű),daljáték/operarészletek. A dal, daljáték, opera, menüett, szvit,
szerenád, divertimento, versenymű, szimfónia.
7.évfolyam
-Magyar népzene az életkornak megfelelő csoportokból válogatva (pl. táncnóta, szerelmi dal,
búcsúzó dal, keserves).-Más népek dalai (pl. orosz, cseh, szlovák, lengyel, román népdalok, más
földrészek népzenéje, afroamerikai zene).
-Zongorakíséretes dalok, népdalok 20. századi vagy mai feldolgozásai.-A zenehallgatási anyaghoz
kapcsolódó énekes anyag: dal- és témarészletek a barokk és a romantika korából. -Intonáció és
helyes hangképzés.
-Ritmus, metrum: különböző táncok metrikai és ritmikai jellemzői, ritmusimprovizáció,
szinkópálás.
Zeneelméleti ismeretek: a változó ütemmutató felismerése, felismerő kottaolvasás.
- Ritmikai elemek, metrum, új ütemfajták.
-Dallami és harmóniaelemek: harmóniai változások megfigyelése.
Hangközök: kis és nagy szext, kis és nagy szeptim (megismerés szintjén).
-Zenetörténeti korszakok, stílusjegyek, műfajok és formák rendszerezett ismerete.
A romantika zenéje: romantikus dal, operarészlet, zongoradarabok, programzene, szimfonikus
költemény, kórusművek, daljáték, opera, táncjáték, kamarazene
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-A meghallgatott szemelvények felismerése.
8.évfolyam
-Magyar népzene az életkornak megfelelő csoportokból válogatva (pl. táncnóta, szerelmi dal,
búcsúzó dal, keserves).
-Más népek dalai (pl. orosz, cseh, szlovák, lengyel, román népdalok, más földrészek népzenéje,
afroamerikai zene).
-Zongorakíséretes dalok, népdalok 20. századi vagy mai feldolgozásai.
-Többszólamúság: kánonok, reneszánsz társasdalok rövid részletei.
-Példák a populáris zenéből.
-A zenehallgatási anyaghoz kapcsolódó énekes anyag: dal- és témarészletek a barokk és a
romantika korából.
A fenti zenei példák éneklése közben az életkori sajátosságoknak megfelelő tiszta intonáció és
helyes hangképzés (szükség esetén egyénre szabott kezdőhangról), továbbá stílusos, kifejező
éneklésre -Különböző metrikájú, egyszerű ritmusgyakorlatok reprodukálása.
-Ritmus, metrum: különböző metrikai, ritmikai, dallami elemek felismerése kottaképről.
Jellemzői, ritmusimprovizáció, szinkópálás.
Szerkesztési és formai ismeretek: homofon és polifon szerkesztésmód, egytémájúság és egy-egy
zenei ötlet kibontása a barokk zenében, klasszikus szonáta forma megfigyelése.
Nemzeti jelleg a romantika zenéjében, a kelet-európai népek népzenéje. -A népdalfeldolgozás
módjai Bartók és Kodály művészetében.
Műzene és népzene megkülönböztetése hangszerek megfigyelésével. -Impresszionizmus a
festészetben és a zenében.
-A populáris dalok zenei jellemzői: forma, szöveg, szövegábrázolás, dallami jellemzők, alapritmus
és más érdekes ritmikai elemek, hangszerelés, improvizáció, dallami díszítés, különleges előadói
megoldások.
-A zeneirodalmi példák befogadását segítő kiegészítő ismeretek:
Alapvető ismeretek, a mű keletkezésének körülményeiről, zeneművek történeti koráról, a
zeneszerzők életéről, a művek műfajáról és formájáról.
-Más műveltségi területekhez tartozó kapcsolódások felfedeztetése, bemutatása. -Zenetörténeti
korszakok, stílusjegyek, műfajok és formák rendszerezett ismerete: a középkor és a reneszánsz
zenéje: gregorián és trubadúr ének, madrigál,
barokk zene: kantáta és oratórium szvit, concerto, concerto grosso részletek, bécsi klasszicizmus:
vonósnégyes, versenymű, szimfónia,
a romantika zenéje: romantikus dal, operarészlet, zongoradarabok, programzene, szimfonikus
költemény,
a 20. század zenéje: kórusművek, daljáték, opera, táncjáték, kamarazene, jazz és a rock születése,
kortárs zenei művek megismerése.
A zeneirodalom gazdagságának, műfaji sokszínűségének ismerete.
A meghallgatott szemelvények felismerése.
9. évfolyam
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4 - 5 mű éneklése tiszta intonációval az életkori sajátosságokat figyelembe véve (szükség esetén
egyénre szabott kezdőhangról), a következő kategóriák mindegyikéből:
Zeneirodalmi szemelvények, a megismert stíluskorszakból választva, egy-egy dal vagy dalrészlet,
néhány rövid zenei téma:
gregorián, reneszánsz,
barokk,
bécsi klasszikus,
Egyszólamú és egyszerűbb szerkezetű többszólamú világi és egyházi vokális és hangszeres művek,
témái a zenehallgatás anyagából válogatás.
Magyar népzene és történeti dallamok (az életkornak megfelelő tematikus csoportokból
válogatva):
régi rétegű és új stílusú népdalok, búcsúzók, keservesek,
pszalmodizáló népdalok,
Ritmus, metrum:
Összetettebb metrumokhoz kapcsolódó improvizációs gyakorlatok tapssal és ütőhangszerekkel,
szabályos és szabálytalan hangsúlyozás, metrum váltások.
-Harmónia:
Az énekes és zenehallgatási anyaghoz kapcsolódó dallamalkotás, variánsképzés lehetőségeinek
bemutatása, díszítés a népzenében és műzenében, zenei szerkesztés módok, zenei formák: ritmus
rondó, szekvencia, periódus, variáció
-Ismert dallamhoz ritmuskíséret vagy adott ritmuskísérethez dallamalkotás.
-Egyszerű ritmus- és harmóniakíséret alkotása: osztinátó, dudabasszus, orgonapont,T-D
ingamozgás, tercelés.
-A tanult ritmikai, metrikai, dallami és harmóniai elemekből létrehozott és a tanult formai
eszközök, szerkesztett kompozíciók.
-A zenei írásbeliség kialakulásának főbb jellemzői.A zenei lejegyzés változásai. A neuma és a
kulcsok, kottaírás, -olvasás az ötvonalas redszerben. Egyszerűbb harmóniák. A tempóbeli, metrikai
és ritmikai jellemzők.
-A zene rendszerezésének különböző szempontjai (pl. kronológia, műfaj, forma, funkció, abszolút
zene
– programzene).
-A zene fejlődéstörténete a kezdetektől a bécsi klasszicizmusig.
10. évfolyam
-4-5 mű éneklése tiszta intonációval az életkori sajátosságokat figyelembe véve (szükség esetén
egyénre szabott kezdőhangról), a következő kategóriák mindegyikéből:
Zeneirodalmi szemelvények, a megismert stíluskorszakból választva, egy-egy dal vagy dalrészlet,
néhány rövid zenei téma:
romantikus,
XX. századi.
Vokális és hangszeres művek, témái a zenehallgatás anyagából válogatva.
187

Néhány populáris zenei szemelvény a zenehallgatás anyagából válogatva (lásd a magyar anyag a
Zenehallgatási anyag megfelelő része).
Magyar népzene és történeti dallamok (az életkornak megfelelő tematikus csoportokból
válogatva):
régi rétegű és új stílusú népdalok, életfordulók, jeles napok dalai, virágénekek, diákdalok,
verbunkos dallamok. Más népek dalai.
Ritmus, metrum: Összetettebb metrumokhoz kapcsolódó improvizációs gyakorlatok tapssal és
ütőhangszerekkel, szabályos és szabálytalan hangsúlyozás, metrum váltások.
-Dallam:.Eredeti nyelvű szöveg és fordításainak összehasonlítása, a zenei kifejezőkészség
eszközeinek emutatásával, klasszikus és populáris műfajokban egyaránt.
Harmónia.: Az énekes és zenehallgatási anyaghoz kapcsolódó dallamalkotás, variánsképzés
lehetőségeinek bemutatása, díszítés a népzenében és műzenében, zenei szerkesztésmódok, zenei
formák parafrázisa zenei és nem zenei eszközökkel: variáció, aranymetszés a zenében és a
természetben.
-Egyszerű ritmus- és harmóniakíséret alkotása: osztináto.-A zenei írásbeliség kialakulásának főbb
jellemzői. A kulcsok megismerése az ötvonalas rendszertől eltérő notációk: tabulatúra, aleatorikus
zene,
jazz és popzenei akkordjelölés (csak információs szinten). -Ritmikai elemek: tempóbeli, metrikai
és
ritmikai jellemzők .-Harmóniai elemek: Egyszerűbb harmóniai változások.
-A zene rendszerezésének különböző szempontjai (pl. kronológia, műfaj, forma, funkció, abszolút
zene – programzene): A zenetörténet fejlődése 1728- tól napjainkig.
-A zene kapcsolatainak feltárása a társművészetekkel, irodalommal, történelemmel,
kultúrtörténettel a szintézis teremtés igényével (az egyházzene kapcsolata a liturgiával, zenei élet
a főúri rezidenciákon és a nyilvános koncerttermekben, operaházakban).
-Az alkotás – zenei reprodukció – befogadás viszonya (zeneszerzés és előadó-művészet kapcsolata,
komponálás/lejegyzés – improvizáció), a zene funkciói (művészi zene – szórakoztató zene).
-Népzene és műzene kapcsolatai, a jazz és a populáris zene műfajainak kapcsolódási
pontjai.Jazzhangszerek, zenekar: trombita, szaxofon, klarinét, nagybőgő, zongora, sokféle
ütőhangszer, bigband.
Népzene jellemzői:
Népdal, hangszeres népzene, népies műdal.
-Műzene jellemzői:
Az európai műzene kialakulása napjaink zenéjéig – legfontosabb stílusjegyek, műfajok és
zeneszerzők.
XVII–XVIII. századi magyar műzene (Kájoni-kódex, Lőcsei kézirat, Vietórisz-kódex anyagából).
Bihari János, Lavotta János és Csermák Antal verbunkos zene.
Romantika – dalciklus, hangszeres előadási darabok, opera és zenedráma (nemzeti jelleg a
zenében, hangszeres virtuozitás, az érzelmek szélsőséges megjelenítése, miniatűr kompozíciók és
monumentalitás – formai és dallami jellemzők: szabad formák, kromatikus dallamalkotás,
díszítés).
A századforduló és a XX. század zenéje – a stílusegység felbomlása, új zenei irányzatok
(impresszionizmus, verizmus, dodekafónia, avantgárd, experimentális zene, expresszionizmus,
elektronikus zene).
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Korunk zenéje a második világháborútól napjainkig. A klasszikus zenén túl, válogatás az alábbi
anyagból: a jazz fontosabb műfajai a kezdetektől napjainkig, a beat és a klasszikus rock,
a világzene,
a zenés színház – rockopera,
a szórakoztató zene műfajai,
filmzene és alkalmazott zene.
A mai populáris zene irányzatai.
Informatika
A vizsga írásbeli és szóbeli részből áll
Az írásbeli ideje 30 perc, szóbeli 10 perc.
Az értékelés az érettségi vizsga %-ainak megfelelően történik.
5. osztály
Érintés és balesetvédelmi oktatás. Bejelentkezés és kilépés. Programok indítása, futtatása,
befejezése. Asztal, tálca, ikon, alkalmazás, Start menü. Programok indítása különböző módon.
Ablak áthelyezése, átméretezése. Váltás a futó alkalmazások között.
Böngészés az interneten. Böngészés, egyszerű kulcsszavas keresés, képek keresése, mentése az
asztalra, saját mappába.
A számológép használata.
Műveletek az egérrel, az egér beállítása.
Rajzolás a Paint programmal. Képernyőkép beillesztése.
A billentyűzet részei. A vezérlőbillentyűk használata. Az alapvető szövegszerkesztési hibák
javítása.
Műveletek a szöveggel. Betűtípus, betűstílus, betűméret.
A monitor.
A nyomtató. A nyomtatók összehasonlítása. felhasználási lehetőségeik alapján.
Képek megtekintése különböző képnéző programokkal.
A Media Player használata. Hang és film lejátszása különböző alkalmazásokkal.
Jelek a hétköznapi életben és a számítógépen. A hétköznapi életben használt jelek
értelmezése.
Titkosírások. A kódolás fogalma. Az információ egységei.
Háttértárak, meghajtók.
Fájl, mappa, mappaszerkezet, elérési út.
Algoritmusok leírása szövegesen és folyamatábrával.
A központi feldolgozóegység.
A teknőcgrafika átismétlése. Összetett feladat lépésekre bontása.
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6. évfolyam
Az operációs rendszer feladatai. Meghajtó, hálózati meghajtó. A pendrive használata.
Fájl, mappa, mappaszerkezet, aktuális mappa, elérési út. Mappák és fájlok létrehozása, átnevezése,
törlése. Fájl neve, kiterjesztése, társított program. Új fájl és mappa, átnevezés, törlés. Fájlok és
mappák másolása, mozgatása.
Számítógép-hálózatok: PAN, LAN, MAN, WAN. Hálózati eszközök. Eligazodás a
kommunikációs eszközök között. Adatok az interneten (keresés, lekérdezés, szerkesztés).
Tematikus és kulcsszavas keresők. Keresés, összetett keresés. Adatok lekérdezése (pl. menetrend,
műsor). Veszélyforrások a neten E-mail küldése, fogadása, válasz, továbbküldés. Csatolás.
Szöveg beírása, gépelési és nyelvi hibák javítása. A betűk formázása. Különleges jelek beszúrása
a billentyűzetről és karaktertáblából. Bekezdések formázása. Felsorolás, számozás, szegély.
Képek, ábrák beszúrása. Az adatok táblázatos elrendezése. Táblázat formázása, cellák egyesítése,
felosztása.
Látogatás az iskolai könyvtárban. A könyvtárak világa és a számítógép. Katalógus, elektronikus
könyvtár, e-book.
7. osztály
A tanuló legyen képes a számítógép legfontosabb perifériáit kezelni Tudjon tájékozódni a
számítógép könyvtárstruktúrájában.
Tudja használni a számítógép karbantartásához szükséges segédprogramok egyikét, vagy az
operációs rendszer néhány szolgáltatását.
Ismerje és tudja kezelni a multimédia alapelemeit (szöveg, kép, mozgókép, hang). Tudja használni
az elektronikus levelezés alapszolgáltatásait.
Képes legyen egyszerű feladatokhoz (néhány utasításból álló) algoritmusokat készíteni. Ismerje a
könyvtártípusokat.
Tudja használni az elektronikus könyvtárat. Tudjon információt keresni a segédkönyvekben
(szótár, lexikon, enciklopédia) és az interneten.
8. osztály
A tanuló ismerje a számítógép fontosabb alkalmazási területeit és jelentőségét a mai
társadalomban.
Képes legyen többféle formázást tartalmazó szöveges-rajzos-táblázatos dokumentumot készíteni.
Minta alapján tudjon dokumentumot készíteni.
Tudjon adatokat táblázatos formában és diagramon megjeleníteni.
Tudjon táblázatkezelővel diagramokat készíteni, alapfüggvényeket használni és formázni
Tudja, hogy a tárgyszó és a szakjelzet a könyv témáját fejezi ki. Tudjon a szakjelzet ismeretében a
szabadpolcon műveket keresni.
Legyen képes - segítséggel - a tárgyi katalógust használva egyszerű keresési feladatokat megoldani.
Tudjon forrásokra hivatkozni.
9. évfolyam
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Számítástechnika története: A számítástechnika fejlődése az ókortól napjainkig. Generációk,
Neumann-elvek ismerete.
Hardver ismeret: A számítógép felépítése. Jelek, jelátalakítás digitalizálás. Szám- és
karakterábrázolási módok. Számrendszerek, átváltások.
Szoftver ismeret: A szoftverek osztályozása, az operációs rendszer használata, beállításai,
jellemzői, a szoftverhasználat jogi vonatkozásai. Az operációs rendszer néhány jellemzője.
Állományműveletek: keresés, mozgatás, másolás, létrehozás, nyomtatás, törlés, átnevezés,
jellemzők beállítása. Tömörítés. Vírusok fogalma, típusai. Víruskeresés és irtás a számítógépen.
Szövegszerkesztés: A szöveg felépítése, megnyitása, mentése. Helyesírás-ellenőrző használata.
Karakter és bekezdésformázás. Keresés és csere, szegély és mintázat, felsorolás használata.
Hasábok készítése, kép beszúrása. Szöveg előkészítése nyomtatásra, beállítások, élőfej/élőláb.
Táblázatok készítése. Tabulátorok használata. Körlevélkészítés. Dokumentum előállítása
feladatleírás, illetve minta alapján.
Információs és hálózati szolgáltatások: Böngészőprogramok, illetve tematikus és kulcsszavas
keresők használata. Elektronikus levelezés: levél fogadás, küldése, állomány csatolása. Távoli
adatbázisok használata.
Félévkor vizsgázóknak hardver, szoftver ismeretből kell készülni, illetve szöveget kell tudni
formázni.
10. évfolyam
Táblázatkezelés: A táblázatkezelés alapfunkciói és fogalmai. Művetek cellákkal, sorokkal,
oszlopokkal és munkalapokkal (pl: beszúrás, törlés, másolás, átnevezés). Adattípusok és
adatmegjelenítési formák, formázási lehetőségek, adatmódosítás. Képlet használata. Relatív,
abszolút és vegyes hivatkozás fogalma. A diagram fogalma, diagramfajták. Függvények és
egymásba-ágyazott függvények használata (statisztikai, dátum, mátrix, és adatbázis függvények).
Adatok kigyűjtése, kiválogatása szűrő segítségével (autoszűrés, irányított szűrés). Táblázat
nyomtatásának előkészítése.
Grafika: Képalkotás szabályai, képtípusok. Képábrázolási módok ismerete: raszteres,
vektoros.
Képformátumok ismerete. Egyszerű kép, ábra szerkesztése, transzformálása. Kép módosítása:
képméret
változtatása, levágás, élesítés, mentés.
Adatbázis-kezelés: Az adat, adathalmaz, adatállomány, adatbázis fogalmak biztos használata; egy
relációs adatbázis alapszintű kezelése. Értse a következő fogalmak egymáshoz való viszonyát:
adattábla, rekord, mező, kapcsolómező, kulcsmező. Adatbázis-tervezés lépései, követelmények
egy adatbázissal szemben. Adatok módosítása, felvétele, törlése, rendezése. Adatok importálása.
Keresés, szűrés az adatbázisban. Egyszerű és módosító lekérdezések készítése. Számítások és
függvények használata a lekérdezésekben. Űrlap és jelentés készítése. Műveletvégzés többtáblás
adatbázisokkal.
Prezentáció készítés: A prezentáció készítés követelményei. Szöveg, illetve, képek, ábrák,
táblázatok esztétikus elhelyezése a diákon. Áttűnések, animációk használata.
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Félévkor vizsgázóknak Félévkor vizsgázóknak a táblázatkezelés témakörből képletek, egyszerű
függvények használatából, statisztikai függvényekből, diagram készítéséből kell készülniük.
Az adatbázis-kezelésen belül az alapfogalmakból, egyszerű választó lekérdezésekből, űrlap
készítésből, összesítésekből kell készülniük.
Témakörök a nyelvi-informatikai előkészítő osztályok számára
9. évfolyam
Hardver ismeret: A számítógép felépítése. Jelek, jelátalakítás, digitalizálás. Szám- és
karakterábrázolási módok. Számrendszerek, átváltások.
Szoftver ismeret: A szoftverek osztályozása, az operációs rendszer használata, beállításai,
jellemzői, a szoftverhasználat jogi vonatkozásai. Az operációs rendszer néhány jellemzője.
Állományműveletek: keresés, mozgatás, másolás, létrehozás, nyomtatás, törlés, átnevezés,
jellemzők beállítása. Tömörítés. Vírusok fogalma, típusai. Víruskeresés és irtás a számítógépen.
Szövegszerkesztés: A szöveg felépítése, megnyitása, mentése. Helyesírás-ellenőrző használata.
Karakter és bekezdésformázás. Keresés és csere, szegély és mintázat, felsorolás használata.
Hasábok készítése, kép beszúrása. Szöveg előkészítése nyomtatásra, beállítások, élőfej/élőláb.
Táblázatok készítése. Tabulátorok használata. Körlevélkészítés. Dokumentum előállítása
feladatleírás, illetve minta alapján.
Táblázatkezelés: A táblázatkezelés alapfunkciói és fogalmai. Művetek cellákkal, sorokkal,
oszlopokkal és munkalapokkal (pl: beszúrás, törlés, másolás, átnevezés). Adattípusok és
adatmegjelenítési formák, formázási lehetőségek, adatmódosítás. Képlet használata. Relatív,
abszolút és vegyes hivatkozás fogalma. A diagram fogalma, diagramfajták. Függvények és
egymásba-ágyazott függvények használata (statisztikai, dátum, mátrix, és adatbázis függvények).
Adatok kigyűjtése, kiválogatása szűrő segítségével (autoszűrés, irányított szűrés). Táblázat
nyomtatásának előkészítése.
Prezentáció: Szöveg, illetve, képek, ábrák, táblázatok esztétikus elhelyezése a diákon. Áttűnések,
animációk használata.
Grafika: Képalkotás szabályai, képtípusok. Képábrázolási módok ismerete: raszteres, vektoros.
Képformátumok ismerete. Egyszerű kép, ábra szerkesztése, transzformálása. Kép módosítása:
képméret változtatása, levágás, élesítés, mentés.
Számítástechnika története: A számítástechnika fejlődése az ókortól napjainkig. Generációk,
Neumann-elvek ismerete.
Információs és hálózati szolgáltatások: Hálózat fajtái, jellemzői (kiterjedés, topológia),
működésük. Átviteli közegek és jellemzőik. A számítógépek azonosítása, hálózatban betöltött
192

szerepe. Internet története, Interneten elérhető szolgáltatások Internet szolgáltatások a
gyakorlatban (e-mail, chat, irc, www, ftp). Hálózatok használatának alapelvei, netikett.
Böngészőprogramok, illetve tematikus és kulcsszavas keresők használata. Elektronikus levelezés
levél fogadás, küldése, állomány csatolása.
A félévkor vizsgázóknakhardver, szoftver ismeretből és a szövegszerkesztés alapjaiból
(formázások, felsorolás, kép, hasáb beszúrása, oldalbeállítások) kell készülniük.
10. évfolyam
Adatbázis-kezelés: Az adat, adathalmaz, adatállomány, adatbázis fogalmak biztos használata; egy
relációs adatbázis alapszintű kezelése. Értse a következő fogalmak egymáshoz való viszonyát:
adattábla, rekord, mező, kapcsolómező, kulcsmező. Adatbázis-tervezés lépései, követelmények
egy adatbázissal szemben. Adatok módosítása, felvétele, törlése, rendezése. Adatok importálása.
Keresés, szűrés az adatbázisban. Egyszerű és módosító lekérdezések készítése. Számítások és
függvények használata a lekérdezésekben. Űrlap és jelentés készítése. Többtáblás adatbázisok
létrehozása, kapcsolatok fajtái.
Műveletvégzés többtáblás adatbázisokkal lekérdezések, összesítések készítése.
Könyvtárhasználat: Könyvtár fogalma, típusai. Könyvtári szolgáltatások. Dokumentumok
csoportosítása. Könyvek azonosítása (ETO-szám, Cutter-szám, ISBN, ISSN szám). Katalógus
fogalma. Közhasznú információs források ismerete, használata.
Hálózati szolgáltatások: Hálózat fajtái, jellemzői (kiterjedés, topológia), működésük. Átviteli
közegek és jellemzőik. A számítógépek azonosítása, hálózatban betöltött szerepe. Internet
története, Interneten elérhető szolgáltatások Internet szolgáltatások a gyakorlatban (e-mail, chat,
irc, www, ftp). Hálózatok használatának alapelvei, netikett. Böngészőprogramok, illetve tematikus
és kulcsszavas keresők használata. Elektronikus levelezés levél fogadás, küldése, állomány
csatolása.
Weboldal készítése: Szöveg, kép, táblázat, hivatkozás elhelyezése a weboldalon. Kép és táblázat
tulajdonságainak beállítása.
Matematikai statisztika: Diagram készítése táblázatkezelő segítségével, illetve írásban. Átlag,
minimum, maximum, módusz, medián, szórás használata.
A félévkor vizsgázóknak adatbázis-kezelésből kell készülniük.
Vízuális kultúra
5. osztály
Kifejezés, képzőművészet: Valóság és képzelet
Kifejezés, képzőművészet: Stílus és mozgás
Vizuális kommunikáció: Idő- és térbeli változások
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Vizuális kommunikáció: Jelértelmezés, jelalkotás
Vizuális kommunikáció: Kép és szöveg
Tárgy- és környezetkultúra: Tervezett, alakított környezet
Tárgy és környezetkultúra: Tárgy és hagyomány
6. osztály
Kifejezés, képzőművészet: Valóság és képzelet
Kifejezés, képzőművészet: Stílus és mozgás
Vizuális kommunikáció: Idő- és térbeli változások
Vizuális kommunikáció: Jelértelmezés, jelalkotás
Vizuális kommunikáció: Kép és szöveg
Tárgy- és környezetkultúra: Tervezett, alakított környezet
Tárgy és környezetkultúra: Tárgy és hagyomány
7. osztály
Kifejezés, képzőművészet: Érzelmek, hangulatok kifejezése
Kifejezés, képzőművészet: A művészi közlés, mű és jelentése
Vizuális kommunikáció: Magyarázó képek/rajzok
Vizuális kommunikáció: Mozgóképi közlés
Vizuális kommunikáció: Montázs
Vizuális kommunikáció: Vizuális kommunikációs formák
Média és mozgóképkultúra – A média kifejezőeszközei: Reprodukálás és ábrázolás – a mozgókép
kettős természete
Média és mozgóképkultúra – A média kifejezőeszközei: A kiemelés (hangsúlyozás) alapeszközei
a mozgóképi ábrázolásban, az írott és az online sajtóban
Média és mozgóképkultúra – A média kifejezőeszközei: A montázs szerepe és alapformái a
mozgóképi ábrázolásban
Tárgy- és környezetkultúra: Tervezett, alakított környezet
Tárgy- és környezetkultúra: Az épített környezet története
8. osztály
Kifejezés, képzőművészet: Érzelmek, hangulatok kifejezése
Kifejezés, képzőművészet: A művészi közlés, mű és jelentése
Vizuális kommunikáció: Magyarázó képek/rajzok
Vizuális kommunikáció: Mozgóképi közlés
Vizuális kommunikáció: Montázs
Vizuális kommunikáció: Vizuális kommunikációs formák
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Média és mozgóképkultúra – A média kifejezőeszközei: Reprodukálás és ábrázolás – a mozgókép
kettős természete
Média és mozgóképkultúra – A média kifejezőeszközei: A kiemelés (hangsúlyozás) alapeszközei
a mozgóképi ábrázolásban, az írott és az online sajtóban
Média és mozgóképkultúra – A média kifejezőeszközei: A montázs szerepe és alapformái a
mozgóképi ábrázolásban
Tárgy- és környezetkultúra: Tervezett, alakított környezet
Tárgy- és környezetkultúra: Az épített környezet története
9. osztály
Kifejezés, képzőművészet: Érzelmek, hangulatok kifejezése
Kifejezés, képzőművészet: A művészi közlés, mű és jelentése
Vizuális kommunikáció: Kép és szöveg
Vizuális kommunikáció: Tömegkommunikációs eszközök
Vizuális kommunikáció: Tér-idő kifejezése
Tárgy- és környezetkultúra: Tervezett, alakított környezet
Tárgy- és környezetkultúra: Funkció
Tárgy- és környezetkultúra: Az épített környezet története
10. osztály
Kifejezés, képzőművészet: Érzelmek, hangulatok kifejezése
Kifejezés, képzőművészet: A művészi közlés, mű és jelentése
Vizuális kommunikáció: Kép és szöveg
Vizuális kommunikáció: Tömegkommunikációs eszközök
Vizuális kommunikáció: Tér-idő kifejezése
Tárgy- és környezetkultúra: Tervezett, alakított környezet
Tárgy- és környezetkultúra: Funkció
Tárgy- és környezetkultúra: Az épített környezet története
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7.melléklet
Vizisport osztály
Iskolánk köteles a körzetébe tartozó gyerekek felvételéről gondoskodni, és csak ezután biztosíthat
helyet a körzeten, illetve kerületen kívüli tanulók számára. Kivétel ez alól a vízisport osztály,
amelybe a felvétel feltétele a vízisport tanulásának vállalása az 1-től 4. osztályig.
A tanulói jogviszony létesítése után, ha a szülő úgy gondolja, hogy gyermeke nem szeretne részt
venni a vízisport osztállyal járó kötelezettségekben, akkor a másik osztályba való átvételét kell
kérnie az intézmény vezetőjétől.
A vízisport osztályba kerüléshez alkalmassági vizsgán kell részt venni, amely előzetes
regisztrációhoz kötött. Regisztrálni az iskola honlapján lehet.
Az alkalmassági vizsga feladatai:
1.) Futás fordulóval (1 kör kb. 15 m )
2.) Kislabdadobás
3.) Váltott lábon szökdelés fordulóval (1 kör kb. 15 m) oda jobb, vissza bal lábon
4.) Labdavezetés kosárlabdával, fordulóval ( 1 kör kb. 15 m)
5.) Zsámolyra szökdelés páros lábbal 30 mp-ig folyamatosan
6.) Fordulóval pókjárás oda – rákjárás vissza, időre (1 kör kb. 8 m)
7.) Helyből távolugrás
8.) Hasizomgyakorlat 30 mp-ig: lábemelés vagy felülés
9.) Fókamászás egyirányban, kb. 4-6 m
Az edzés nagy része 1-2. osztályban az iskola tornatermében/tanuszodájában a VVSI edzők
irányításával történik. A 3-4. osztályokban valamennyi edzést a VVSI létesítményeiben Agárdon
vagy Sukorón tartják meg. A gyerekek szállítását a Székesfehérvári Tankerületi Központ biztosítja.
A Vízisport osztály edzéseinek ütemezése az alábbiak szerint történik:
Osztál Életk
Heti óraszám
Edzés
Edzés helye
y
or
fajtája
1.

6-7 év 2x1 tanítási óra

1 úszás
1
tornaterem

A hét 2x1
tanítási
óra
2.

Kápolnásnyéki
iskola
Kápolnásnyéki
iskola

Havonta 1 alkalommal
Külső
helyszín (összesen 9
alkalom)

Kápolnásnyéki
iskola

Havonta 2 alkalommal
Külső

7-8 év
B hét 1x2
tanítási
óra

3.

2 úszás

8-9 év 1x2 tanítási óra

Vízitelepi

Külső helyszín
(Agárd
v. Sukoró)

Vízitelepi

Külső helyszín
(Agárd
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Megjegyzés

helyszín (összesen 18
alkalom)

Havonta 4 alkalommal
Külső

4.

9-10
év

1x2 tanítási óra

Vízitelepi
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v. Sukoró)

helyszín (összesen 37
alkalom)

Külső helyszín
(Agárd
v. Sukoró)

Havonta 4 alkalommal
Külső
helyszín (összesen 37
alkalom)

Kajak-kenu helyi tanterv első osztályosok számára
Tananyag
Játékos
Fejlesztési
célok

1 Baleset
megelőzés
Testtartás
hibák
kiküszöbölé
se
Pontos
mozgásvégr
ehajtás
figyelem
koncentráci
ójának
tudatosítása

Szárazföld,
Tornaterem
Bemelegítés
egyszerű
gimnasztikai
gyakorlatok,
ütemezéssel,
ütemtartással.
(állások
megismerése: zárt
állás, lábujjállás,
guggoló
állás, terpeszállás)

Vízhez
szoktatás
(járás
vízben,
merülési
gyakorlatok
,
lebegés,)

A nyak mozgásai
Feladatok járás
közben

mozgásvégr
ehajtás
figyelem
koncentráci
ójának
tudatosítása

Vízbe ugrás
guggolásból
Vízbe ugrás

irányváltoztatásokkal állásból
Gimnasztikai
alapállások
megtanítása

Merülések

Vízitelep

ugrások,

rendjének

utánzó

megismeré
se
gyakorlato Balesetvéd
k
elversenysze mi
rű
ismeretek
feladatokk Természet
al
i
Fogó
környezet
játékok
(feketemegismeré
fehér,
se
sebesült
Hajó és
fogó,
lapát
terpesz
típusok
fogó)

„Esik az
eső”
„Számvará
zsló
”
(lemerülve
meg kell
mondani,
hányat

Ülések tanítása (
nyújtott
Ritmusérzék ülés, terpesz ülés,
hajlított
fejlesztés
ülés, zsugorülés,
Ügyesség
fejlesztése

Mászások,

Vízi
játékok
Utánzó gyakorlatok
padon,
zsámolyon,
bordásfalon.
Futások

Módszertani
javaslatok,

Mozgásfor
mák

Vízhez
szoktatás, a
víz
megszerettet
ése,
vízi játékok
segítségével
2 Testtartás
hibák
kiküszöbölé
se
Pontos

Vízitelep

Uszoda

mutatnunk
)játé
ka
vízben)
Vízi
gombóc

törökülés)
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A természettel,
a
vízi-teleppel és
sportszerekkel
való
találkozás,
használatukból
,
felhasználásuk
ból és
tapasztalásukb
ól
fakadó
felismerések

megismeré megértése és
se
elsajátítása

3 Pontos
mozgásvégr
ehajtás
figyelem
koncentráci
ójának
tudatosítása

Kartartások
megismerése
( nyújtott
kartartások:
mélytartás, mellső
közép
tartás, oldalsó közép
tartás, magas tartás)

Egyszerűbb
gimnasztikai
Hajlékonysá gyakorlatok bővítése
g,
ízületi
Egyszerű nyújtó- és
mozgékony
ság
fejlesztése
4 Ritmusérzé
k
fejlesztése
Ügyesség
fejlesztése

5

feszítőgyakorlatok

Vízi
szivattyú
Alagút
fogó

Merülések –
levegő
kifújása
víz alatt
Levegővétel
és
kifújás
összekapcso
lása
a vízhez

segítségével

vállhoztartás, vállra
és
tarkóra tartás)

Siklás
hason,
háton
deszkával

Fekvések tanítása,
hason
fekvés, hanyatt
fekvés, bal
vagy jobb oldalon
fekvés
szökdelések,
ugrálások

részeinek

való
igényesség
megtanítása

tanítása

mellheztartás,

karmozgások:
húzások,
lendítések, körzések,
karfordítások,
karemelések
és leengedések
Oldalazás szökkenés
egy
és két lábon
törzsmozgások:

Az eszközökre

lapátfogás

(csípőretartás,

Hajlított kartartások

Lapát

megismert
etése (toll,
nyak,
szár,
mankó)
Helyes

szoktatás
gyakorlataiv
al
Siklás
Szoborfog
hason,
ó
háton oktató

törzshajlítás,
törzsdöntés
előre

6

Lebegés
hason,
háton

kialakítása
Oktatás
szárazon
fogásmód,
kiinduló
helyzet

A túra

A
mentőmellény
kenuzás
használatára
való
előkészítés tanítás
e:
Mozgás
A kenulapát
technikai
elemekre
való
bontása:
vízfogásáthúzás,
szabadítás
légmunka

Siklás
közben
végzett

Csapatszellem

méretének
helyes
kiválasztása
A stég
használatára
való
tanítás

Gyöngyha
lászok

levegőkifújá
s és
levegő vétel

Gyorsúszás
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Sebesültfo
gó

Tanmeden
ce

Evezés

lábtempó

megismerés
e
tanítása
gyakorlása
(guggolótámasz,
a
térdelőtámasz,
medence
szélén
fekvőtámasz mellső-, Gyorsúszás
hátsófekvőtámasz)

lábtempó

különböző
fogásmódok
megismerése
függésben

gyakorlása
vízben
deszkával

Kajak

rávezető

lábtámasz

gyakorlatai

alkalmazá
sának
szakszerű
megismert
etése

Kajak mozgás
tanítása
részekre
bontva:
vízfogás,
áthúzás,

Kajaklapát szabadítás,
tolás
részeinek
megismeré
se,
forgatásán
ak
megtanulá
sa
7 A
vízbiztonsá
g, a
mozgásműv
eltség, a
motoros
képesség
továbbfejles
ztése

8 Izom és az
idegi
koordináció
kialakítása,
biztosítása

Karhajlítások és
nyújtások

légzés

Utánmozgások,
rugózások

szabályozás
t
segítő
gyakorlatok

Mászások (fel, le) a

Gyorsúszás
lábtempó
gyakorlása
vízben
deszkával
fej a vízben
Gyorsúszás

bordásfalon

lábtempó

Bordásfalon
tovahaladás
(érintő
magasságban)

gyakorlása

Tűz,víz,
repülő
játék
támasz és
függő

deszka
nélkül

helyzetekk
el

9

Egyensúlyozó járás
torna
padon

Gyorsúszás
karmunka
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Tanmeden
cében lapát

Mozgástanulás

forgatása

támaszkéz fül

folyamato
san
előre

vonalában,
tolás
szemmagasság
ban történő
megállításával

ütemezéssel,

1
0

Felugrás
mászókötélre: ki
tud tovább
csimpaszkodni
Futás tanítása

tanítása

Futóiskolai
gyakorlatok
Kereszt mozgások
tanulása

karmunka

Gyorsúszás

összehangol
ása

Sorversen
yek
akadálypál
yán
Játékos
gyorsasági
versenyek

1 A
labdaérzék,
a
1 labdás
ügyesség
kialakítása

Labdakezelés
tanítása

Hátúszás

Tanmeden
cé-

Mozgás
tanulása

Feldobás és elkapás
két
kézzel

lábtempó
tanítása
deszkával,
majd
deszka
nélkül

ben

ütemezve és

hátraevezé
s
megtanítás
a,
folyamato
s
előreevezé
s
gyakorlása

folyamatosan

feldobás és elkapás
között
feladatok elvégzése

Kajakozás
pihenéssel,
technika
ismertetése,
szemléltetése
gyakorlása

1 Dinamikus
2 gyakorlatok

1 Gyors
3 helyzetváltozta
t
ás kialakítása,
gyorsaság
növelése
Reakciógyorsa
s
ág fejlesztése
Mozgáskoordi
n
áció fejlesztése
1 A kreatív
4 gondolkodás

Futás
iramérzékelést
kialakító
gyakorlatok
tanítása
Futó versenyek
indulás
különböző
helyzetekből
Egyensúlyozó
gyakorlatok
(talajon, padon,
vonalon,)

Hátúszás

Labdavezetés
helyben,
járás közben, futás
közben

Gyorsúszás

karmunka
tanítása
Gyorsúszás
kar
és
lábmunka
összekapcso
lása

levegővétel

201

Labdacica
Feketefehér
1 perces
fogó

Sorversen
yek
gumilabdá
s,

kialakítása

jobb és bal kézzel

játékos

Futásra gyors

feladathelyzete
k
ben

irányváltoztatásra
alapuló
játékok tanítása

1 Alap
5 állóképesség
fejlesztése

1 Koordinációs
6 képesség
fejlesztés

oktatása

Egyéni
futóversengések
vonaltól vonalig
táv
fokozatos növelése

Hátúszás
kar és
lábmunka

Labdavezetés
akadálykerüléssel
jobb és
bal kézzel

Hátúszás és
gyorsúszás

Sorversen
yek
szökdeléss
el,
összekapcso futással
lása

gyakorlása

Mászókötélen
csimpaszkodás
hajlított
karral, felhúzott
térdel
kulcsolást végezni

1 A
7 mozgáskoordináció
fejlesztése
/ügyes és
ügyetlen kéz
mozgáskoordinációja/

1 Feladatmegol8 dásokban a

nagylabdá
s
feladatokk
al
Páros fogó

Játékos
Kenu vízre
sorverseny helyezése
ek,
vízben és
Biztonság
os
szárazföld beszállás
ön
és
kiszállás
megtanítás
a

történő húzás
ütemezéssel:
kiinduló
helyzet,
előre vitel
vízfogáshoz,
áthúzás,
szabadítás,
légmunka

Labdapasszolás
társnak
különböző

Hátúszás és

Vízilabda

gyorsúszás

Kidobó

dobásformákkal

gyakorlása

Labdás
fogó

Kitartó futás időre:
2- 4- 6perc

Váltóversenyek
labda
hordásával
gurításával

Stégen térdelve
kenulapáttal

Hátúszás és

Partizán

gyorsúszás

Számhábo
rú a
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Sárkányha
jó
kipróbálás
a,
(evezés

A vízitelepi
rend
fegyelmezett

ritmusérzé
kének
kialakítása
dob
segítségév
el)
kirándulás
a
Velenceitavon
Indiánken
ukkal túrázás
a

tisztelete

betartása,

Beszállás
bemutatása és
gyakorlása
„Rajt és Tarts”
gyakorlatok

A sportág
mozgásformái-

kialakítása

Váltóversenyek
labda
terelésével mind
két kézzel
Kitartó futás időre:

Keringés

Cooper-teszt

tudatos,
célszerű
cselekvés

gyakorlása

légzésrendszer
fejlesztése
A futáshoz
szükséges
izomideg

vízitelepen Velenceitó
nádasaiba
n,
nádfolyos
óin
Kormányz
ás
megismeré
se,
hajó
irányválto
ztatá
sának
megmutat
ása

koordináció

nak
alapismeretein
ek
elsajátítása
Helyes
testtartás
a kenuban
Hátrafelé
kenuzás
Kisebb, egész
rövid verseny a
másik hajóval
a
játék kedvéért

kialakítása
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Kajak-kenu helyi tanterv második osztályosok számára
Tananyag
Játékos
Fejlesztési
célok

Szárazföld,
Tornaterem

Bemelegítés
felépített
gimnasztikai
gyakorlatok,
ütemezéssel,
ütemtartással.
fokozatosan
minden
mozgásvég izomcsoportot
rehajtás
átmozgató
figyelem
végén keringés
fokozó
koncentrác gyakorlatokkal
iójának
.
tudatosítás Feladatok járás
a
és futás
közben
alatt.
ütemezésse
l
mellúszás
(lassabbtecnikája
gyorsabb
játékosan)

1 Baleset
megelőzés
Testtartás
hibák
kiküszöböl
ése
Pontos

2 Testtartás
hibák
kiküszöböl
ése
Pontos

Vízitelep

Uszoda

Padgyakorlato
k.
Futások
iramváltással,
akadályok
átugrásával
mozgásvég Gimnasztikai
rehajtás
alapállások
figyelem
ülések
ismerete,
biztos
koncentrác végrehajtása(
iójának
nyújtott ülés,
tudatosítás terpesz ülés,
a
hajlított ülés,
Ritmusérzé zsugorülés,
k
törökülés)
fejlesztés

Módszertani
javaslatok,

Mozgásformá
k
A hátúszás
és
gyorsúszás

Mászások,

Vízitelep

ugrások,

rendjének

A természettel,
a
vízi-teleppel és

technikáján
ak
továbbfejles
ztése
Helyes
légzés a
vízben, a
levegő
kifújása a
víz
felszínén és
a víz
Hajó és
lapát

utánzó

megismerése

sportszerekkel

gyakorlatok

Balesetvédel-

versenyszerű

mi ismeretek

feladatokkal

Természeti

Fogó játékok

környezet

való
találkozás,
használatukból
,
felhasználásuk
ból és

(fekete-fehér,

megismerése

tapasztalásukb
ól

terpesz fogó)

típusok

felismerések

Vízi játékok

megismerése

megértése és
elsajátítása

fakadó

Siklás
hason és
háton
közben
faladatokkal

„Esik az eső”

fordulat
hason
fekvésből
hátra,

meg kell

kartartás
váltás
Gyorsúszás

hányat

kartempó
csúsztatássa
l

„Számvarázsl
ó
” (lemerülve

mondani,

mutatnunk)já
té
k a vízben)
Vízi gombóc

Ügyesség
fejlesztése
3 Pontos

Ugrások

Gimnasztikai
kartartások
mozgásvég ismerete,
rehajtás
biztos
figyelem
végrehajtása

koncentrác Összetettebb
iójának
gimnasztikai
tudatosítás gyakorlatok
a
Minden
izomcsoportra
Hajlékony kiterjedő
ság,
nyújtó- és
ízületi
feszítőgyakorla
tok
mozgékon
yság
fejlesztése
4 Ritmusérz Hajlított
ék
kartartások
biztos
fejlesztése Keresztmozgás
os
Ügyesség gyakorlatok
fejlesztése elsajátítása

Kartempó
váll
érintésével

Vízi szivattyú Lapát

Az eszközökre

Alagút fogó

való
igényesség
megtanítása

részeinek

Úszás
közben
levegő
kifújása
víz

megismerteté
-

se (toll, nyak,

Csapatszellem

alattütemez
éssel
Játékos

szár, mankó)

kialakítása

Helyes

sorversenye
ka
tanultakból

lapátfogás

Oktatás
szárazon
fogásmód,

tanítása

kiinduló
helyzet

A túra

A
mentőmellény

levegővétell
el
búvárúszás

kenuzás

használatára
való
tanítás

tanítása és
gyakorlása,

Mozgás
technikai

medence
fenekén

elemekre
való
bontása:
vízfogás-

Szoborfogó

Egy

előkészítése:

áthúzás,
szabadításlégmunka
5

6

Törzsmozgáso
k: biztos
ismerete
Gimnasztikai
fekvések
biztos ismerete
Szökdelések,
ugrálások
akadályokkal
lábtempó

Gyorsúszás

1

A stég
használatára
való
tanítás

Gyöngyhalá-

közben
szok
végzett
levegőkifújá
s és
levegő vétel
Sebesültfogó
Gyorsúszás
Kajak

A kenulapát
méretének
helyes
kiválasztása

Pókfoci

Tanmedence

Evezés

megismerése

tanításának

ismerete,
annak
gyakorlása
Különböző
fogásmódok
ismerete,gyako
rlása
függésben

gyakorlása,

lábtámasz

gyakorlatai

Fenékre
ledobott
eszközök
kivétele
játékos
feladatok,
versenyek

alkalmazásá-

Kajak mozgás

7 A
vízbiztons
ág, a

Karhajlítások
és nyújtások

Légzés

mozgásmű
veltség, a
motoros
képesség
továbbfejl
esztése

8 ütemű
fekvőtámasz
megtanulása,
gyakorlása

szabályozás
t
segítő

8 Izom és az
idegi
koordináci
ó
kialakítása
,
biztosítása

nak szakszerű tanítása
részekre
megismerteté bontva:
vízfogás,
se
áthúzás,
Kajaklapát
szabadítás,
tolás
részeinek
megismerése,
forgatásának
megtanulása

gyakorlatok

Bordásfalon
lábemelés
függésben,
először
vízszintesig,
majd később
fej fölé
Bordásfalon
tovahaladás
(magasban)

Gyorsúszás
lábtempó
gyakorlása
vízben
deszka
nélküli
ismétlés,
előre tartott
kézzel
(nyilacskáb
an)
Gyorsúszás

Tűz,víz,

Tanmedencé-

Mozgástanulás

gyakorlása

repülő játék

ben lapát

ütemezéssel,

csapatverse
nnyel
játékosabbá
téve
Tudatos

támasz és

forgatása

támaszkéz fül

függő

folyamatosan

helyzetekkel

előre

vonalában,
tolás
szemmagasság
ban történő

levegővétel
és
kifújás
2

megállításával

9

1
0

1 A
labdaérzék
,a
1 labdás
ügyesség
kialakítása

Egyensúlyozó
járás erre
kialakított
eszközzel.
Felugrás
mászókötélre,
láb
kulcsolásának
megtanulása
Futóiskolai
gyakorlatok
Kereszt
mozgások
tanulása

Biztosabb
labdakezelés
Társnak dobás
különböző
módon, labda
elkapása

elsajátítása
Gyorsúszás
karmunka
csúsztatássa
l,
technika
javítása
Gyorsúszás
karmunka,
rávezető

gyakorlatok
(oldal
érintéssel)
Hátúszás
tanítása

Sorversenyek
akadálypályá
n
Játékos
gyorsasági
versenyek

deszka
nélküli
ismétlés

Tanmedencé-

Mozgás
tanulása

ben

ütemezve és

hátraevezés

folyamatosan

folyamatos

pihenéssel,

előreevezés
gyakorlása

technika
ismertetése,
szemléltetése
gyakorlása

megtanítása,
feladatok
elvégzése

1 Dinamikus Futás
iramérzékelést
2 gyakorlato kialakító
k
gyakorlatok
tanítása

Hátúszás

karmunka
helyes
technika
rögzítése
1 Gyors
Futó versenyek Gyorsúszás Labda-cica
indulás
kar
3 helyzetvált különböző
és
Fekete-fehér
oztat
helyzetekből
lábmunka
ás
Egyensúlyozó összekapcso 1 perces fogó
kialakítása gyakorlatok
lása,
,
gyorsaság (talajon,
különböző
padon,
vonalon,)
növelése
gyakorlatok
kal
Reakciógy
Játékos
orsas
3

ág
fejlesztése
Mozgásko
ordin
áció
fejlesztése
1 A kreatív

feladatokkal
,
páros

Labdavezetés
helyben,
4 gondolkod járás közben,
ás
futás közben
kialakítása jobb és bal
kézzel
játékos
Futásra gyors
feladathely irányváltoztatá
zetek
sra alapuló
ben
játékok
tanítása

1 Alap
5 állóképess
ég
fejlesztése

1 Koordinác
iós
6 képesség
fejlesztés

Egyéni
futóversengése
k
vonaltól
vonalig táv
fokozatos
növelése

Labdavezetés
akadálykerülés
sel jobb és
bal kézzel
Mászókötélen
csimpaszkodás
hajlított
karral,
felhúzott térdel
kulcsolást
végezni

1 A
7 mozgásko
ordi-

Labdapasszolá
s társnak
különböző

gyakorlatok
kal
Gyorsúszás

Sorversenyek

helyes

gumilabdás,

levegővétel

nagylabdás

rögzítése
(számolássa
l,
ütemezéssel

feladatokkal
Páros fogó

játékosan
almakörteszilva)
Hátúszás
kar és

Sorversenyek

lábmunka

szökdeléssel,

összehangol futással
t
mozgása
sorversenye
k
közben
játékosan
Hátúszás és Játékos

Kenu vízre

Együttevezés

gyorsúszás

sorversenyek,

helyezése

kenulapáttal

rögzítés
játékos
feladatok
közben,
már
gyorsabb
sebességgel
is
Kisebb
versenyek
Mellúszás
lábtempó
tanulása
Mellúszás

vízben és

Biztonságos

történő húzás

szárazföldön

beszállás és

ütemezéssel:

kiszállás
jártasságának

kiinduló
helyzet,
előre vitel

megszerzése

vízfogáshoz,

Vízilabda

Sárkányhajó

kartempó

Kidobó

(evezés

4

áthúzás,
szabadítás,
légmunka
A vízitelepi
rend
fegyelmezett

náció
fejlesztése
/ügyes és
ügyetlen
kéz
mozgásko
ordinációja/

dobásformákka tanulása
l
Kitartó futás
időre: 2- 4- 6perc

1 Feladatme Váltóversenye
golk labda
8 dásokban a hordásával
gurításával
tudatos,
Váltóversenye
célszerű
k labda
cselekvés
terelésével
mindkét kézzel
kialakítása Kitartó futás
időre:
Keringés
Cooper-teszt
légzésrend
szer
fejlesztése
A futáshoz
szükséges
izomideg
koordináci
ó
kialakítása

Labdás fogó

Mellúszás

Partizán

levegővétel

Számháború
a
vízitelepen

gyakorlása

ritmusérzéké-

betartása,

nek

tisztelete

kialakítása

Beszállás kis

dob

segítséggel

segítségével)
csapatok
egyszerre
evezése.
Indiánkenuk-

Hosszabb-,
rövidebb iram
gyakorlatok

kal túrázás a

mozgásformái-

Velencei-tó

nak gyakorlása

A sportág

kartempóva
l
Mellúszás

nádasaiban,

összehangol
ása
kar-láb és

Kormányzás

Helyes
testtartás
a kenuban,

megismerése,

folyamatos

levegővétel,
/gyakorlás/

hajó
irányváltoztat
á
sának

ellenőrzéssel
Hátrafelé

gyakorlása

Kisebb, egész

Mellúszás
készség
szintű
elsajátítása

nádfolyosóin

kenuzás

rövid verseny a
másik hajóval
a
játék kedvéért

5

Kajak-kenu helyi tanterv harmadik-negyedik osztályosok számára
Tananyag
Fejlesztési
célok
1 Baleset
megelőzés
Testtartás
hibák
kiküszöbölé
se
Pontos
mozgásvégr
ehajtás
figyelem
koncentráci
ójának
tudatosítása

Eszközök
használata

Vízitelep

Helyes
lapátfogás
rögzítése

Lapát

Vízitelep

fogásának

rendjének

A természettel,
a
vízi-teleppel és

Lábtámasz
, ülés
önálló
beállítása

precíz

gyakorlása

sportszerekkel

meghatározás
a
, bandázs,

Balesetvédel-

ütkzö

Természeti

való
találkozás,
használatukból
,
felhasználásuk
-

elkészítése

környezet

ból és

megismerése,

tapasztalásukb
ól
fakadó

Szárazföld,
Tornaterem

Tanmeden
ce

Bemelegítés
egyszerű
gimnasztikai
gyakorlatok,
ütemezéssel,
ütemtartással.
Gyermekek
kijelölése
egy-egy
gimnasztikai
blokk
vezetésére,
először
segítséggel,
majd később
önállóan
Feladatok járás
és futás
közben

2
Pontos
mozgásvégr
ehajtás
figyelem

ismeretek

Akadálypályák Vízfogás
építése,
sorversenyek. gyakorlása
, lapát
Átlófutás
tollának
állítása,
kar
nyújtásáva
l

koncentráci
ójának
tudatosítása
Ügyesség
fejlesztése
3 Pontos
mozgásvégr
ehajtás
figyelem
koncentráci
ójának

mi ismeretek

Kajak
lábtámasz

folyamatos
bővítése
Hajó és lapát
típusok
megismerése
A

beállítása,

mentőmellén
y
használatára

rögzítése,

való tanítás

karbantartása

A kenulapát

Módszertani
javaslatok,

felismerések
megértése és
elsajátítása

méretének
helyes

Összetett
gimnasztikai
gyakorlatok,
ütemezéssel,
erőgyakorlatok
kal.

Szabadítás
helyének
pontos
meghatáro
zása,
gyakorlása

6

Lábtámasz
feszítésének

kiválasztása
Helyes
lapátfogás

beállítása

tanítása,

Az eszközökre
való
igényesség
megtanítása

Svert,

helyes tartás

Csapatszellem

tudatosítása
Minden
izomcsoportra
Hajlékonysá kiterjedő
g,
nyújtó- és
ízületi
feszítőgyakorla
tok.
mozgékony
ság
fejlesztése
Gyerekek
sajátítsák el
majd önállóan
is képesek
legyenek
végrehajtani,
megfelelő
sorrendben.
4 Ritmusérzé Húzódzkodás
k
megtanulása
fejlesztése
függésben
Ügyesség
Szabályos
fejlesztése
fekvőtámaszba
n
karhajlítás
nyújtás
végrehajtása,
különböző
kartartással

5

Mély hátizom
gyakorlatok
megtanítása
Törzsemelés
vízszintesig
svédszekrénye
n
Egyensúlyt
fejlesztő
gyakorlatok
felfordított
padon

Légmunka
megfelelő

kormány
óvása,

folyamatos
gyakorlása,

sebességén (megfelelő
ek
kialakítása lerakás)
, kéz
csukló
tartásának
gyakorlása

majd
rögzítése

Lábtámasz

Ülés

:Mozgás

tökéletes
használata

beállítása,
Ülés

technikai
elemekre
való

„bicikliző

csavarjainak

bontása:

mozgás”el
sajátítás
sa

karbantartása, vízfogás-

Kajak
technika
oktatása
ütemezéss
el,

Ülés alatt
lévő
hajófelület

áthúzás,

tisztán tartása
Hullámkötén
y
(gyermek

légmunka
Mozgás

derekára
húzza
majd a hajó

ütemezve és

kialakítása

A
mentőmellény
használatának
fontossága,
önmentés
megtanulása,
tó
megismerése

szabadítás-

tanulása

folyamatosan

peremére
akasztja,
ennek
segítségével,
meleg és
vízhatlan lesz
a hajótér)

6

Lábemelés
függésben

Kajak
technika

Kajakos

7

Evezés

bordásfalon fej
fölé
Kötélmászás
tanítása)

7 A
vízbiztonsá
g, a
mozgásműv
eltség, a
motoros
képesség
továbbfejles
ztése

8 Izom és az
idegi
koordináció
kialakítása,
biztosítása

részekre
bontása,
különkülön
rögzítve
részeit
vízfogás,
szabadítás,

kesztyű(tépőz
á
rral rögzítjük
a
lapátszárra,

Kajak

tanításának

lábtámasz

rávezető

alkalmazásá-

gyakorlatai

ebbe megy a
kéz és fogja

Kajak mozgás
elsajátítása,

légmunka,
tolás

meg a szárat)

nak szakszerű
megismerteté
se, már
önálló
állítása

versenyeken
változó
körülmények
között próba

Karhajlítások
és nyújtások

Evezés

Has izmait
fejlesztő,
változatos
gyakorlatok
egyénileg,
párban,
bordásfalzsámoly nagylabda
segítségével
Mászások (fel,
le) a
bordásfalon

tanításána
k
rávezető

Gyorsúszá
s
lábtempó

Vízhatlan

Tanmedencé-

Mozgás

mellény vagy

ben lapát

elsajátítása

Bordásfalon
tovahaladás

gyakorlása

kajakos

forgatása,jó

(támaszkéz fül

deszka
nélkül

dzseki,

technika

(védelmet

kialakítása,

vonalában,
tolás
szem
magasságban történő
megállításával)

gyakorlata
i

nyújt a hideg
ellen, de
szabad
mozgást
biztosít)
9

kisebb

Egyensúlyozó
járás
fahengeren,
később íves
hengeren

Gyorsúszá
s
karmunka

Indiánkenuk-

tanítása

Velencei-tó
nádasaiban,
nádfolyosóin
Ügyesebbek

Függésben láb
különböző
pozícióba
emelése,

kal túrázás a

önálló
8

kitartása
Futás
különböző
iramban

1

0

1 A
labdaérzék,
a
1 labdás
ügyesség
kialakítása

1 Dinamikus
2 gyakorlatok

1 Gyors
3 helyzetválto
ztat
ás
kialakítása,
gyorsaság
növelése

kormányozás
Gyorsúszá
s

Mentőmellén
y

karmunka
összehang
olása

(Borulás
esetén
fenntart
a
vízfelszínen)

Nagylabda
gyakorlatok

Hátúszás

Tanmedencé-

Mozgás

egyéni, páros

lábtempó
tanítása
deszkával,
majd
deszka
nélkül

ben

folyamatos

hátraevezés

gyakorlás

megtanítása,

Kajakozás

folyamatos
előreevezés
gyakorlása

pihenéssel,
technika
ismertetése,
szemléltetése
gyakorlása

Futás
iramérzékelést
kialakító
gyakorlatok
tanítása súllyal
Sorversenyek
különböző
nehézségű
feladatokkal,
minél több
izomcsoport
megmozgatásá
val
Gyakorlatok
guruló
deszkán

Reakciógyo
rsas
ág
fejlesztése
Mozgáskoor
dináció
fejlesztése
1 A kreatív
Gyakorlatok 1
kg-os kézi
4 gondolkodá súllyal
s
kialakítása
Kosárlabdát
játékként
játékos
bevezetni
feladathelyz
etek

Hátúszás
karmunka
tanítása
Gyorsúszá
s kar
és
lábmunka
összekapcs
olása

Gyorsúszá
s
levegővéte
l
oktatása

9

Bak (hajók

Kajakozás

szervizelése,

pihenéssel,

kicsorgatása,

technika

ápolása,

ismertetése,

takarítása
ezen
történik)

szemléltetése

Stég

Tavon

gyakorlása

(erről történik hátraevezés
a hajóba a be

megtanítása,

és kiszállás)

folyamatos
előreevezés

ben
1 Alap
5 állóképessé
g
fejlesztése

Egyéni
futóversengése
k
vonaltól
vonalig táv
fokozatos
növelése

1 Koordináció Mászókötélen
s
pár fogás
6 képesség
függeszkedve
fejlesztés

1 A
7 mozgáskoor
dináció
fejlesztése
/ügyes és
ügyetlen
kéz
mozgáskoor
dinációja/
1 Feladatmeg
ol8 dásokban a
tudatos,
célszerű
cselekvés

Bolya

lábmunka

(versenypálya fordulás

összekapcs kijelölésére
megtanítása,
olása
szolgáló, víz
felszínén lévő
gömb)
Hátúszás
Versenyszabá Hajóból
és
l
gyorsúszás yok
önmentés
gyakorlása

Labdapasszolá
s társnak
különböző

gyakorlása
Tavon

Hátúszás
kar és

megtanítása

Hátúszás
Hajó méretek
és
gyorsúszás megtanítása

dobásformákka gyakorlása
l
hossz)
1200m, 800m

(kötelező
súly,
gyakorlása,

Versenyrendsz
er
megismertetés
e

megtanulása,
először társak
segítségével,
majd később
egyedül.
Sárkányhajób Eszkimó
a
Indián
n együtt
Játékokon
evezés

szereplés

elsajátítása.
(egyszerre)

Váltóversenye
k nagylabda
hordásával
Kitartó futás
időre:
Cooper-teszt

Hátúszás
Hajótípusok
és
gyorsúszás kipróbálása
gyakorlása (MK-1,Mk-2,

Indiánkenuk-

A sportág

kal rövidebb
versenyek

mozgásformáinak

Mk-4,MCPC- Versenylátog
a
2, TC-4)
tás,
versenypálya

kialakítása
Keringés

megismerteté
s
e (rajt, cél,

légzésrends
zer
fejlesztése
A futáshoz

céltorony,
bolya
folyosó)

szükséges
izomideg
koordináció
kialakítása
10

alapismeretein
ek
elsajátítása és
versenykörülm
ények közötti
alkalmazása
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A Pedagógiai program módosításait a nevelőtestület 2020. június 29-én elfogadta, Tőzsér Mónika
megbízott igazgató jóváhagyta.
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