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1. Bevezető
Az intézmény adatai:
Iskola neve:
Vay Ádám Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium
Levelezési címe:
4561 Baktalórántháza, Naményi út 7.
Telefon:
+36 (42) 550-002, +36 (42) 550-003
Fax:
+36 (42) 352-928
e-mail:
titkar@vayadam.hu
Baktalórántháza Szabolcs – Szatmár – Bereg megye mértani középpontjában elhelyezkedő
város. Középiskolája a Vay Ádám Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium, mely nem
csak nevében összetett, hanem széles képzési palettával rendelkező intézmény több mint ötven
éves múltra tekint vissza.
Intézményünk két jogelőd szervezetét a gimnáziumot 1960-ban, míg a szakmunkásképzőt
1966-ban alapították.
Az iskola mai szerkezete 1995. szeptember 1-vel alakult ki, amikor is a fenntartó a
Baktalórántháza Város Képviselőtestülete a város gimnáziumát és szakmunkásképzőjét
összevonta.
Azóta is több változáson és átszervezésen átmenve, jelenleg az Agrárminisztérium
fenntartásában működünk.
Az intézmény életében jöhet bármilyen válozás, átszervezés a nevelőtestület pedagógiai
hitvallását Széchenyi István gondolatait szem előtt tartva:„ Egy nemzet ereje a kiművelt
emberfők sokaságában rejlik” – végezi nevelő – oktató munkáját.
Munkánkat legjobb tudásunk szerint úgy próbáljuk végezni, hogy az iskola padjai közül
kikerülő diákok és szüleik is úgy érezzék, hogy iskolaválasztáskor a lehető legjobban döntöttek,
amikor intézményünket választották továbbtanulás céljából.
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2. Legitimáció
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3. Az iskola nevelési programja
A nevelő-oktató munkánkban arra kell törekednünk, hogy tanulóink képesek legyenek a
valóság sokoldalú megismerésére, a kor színvonalának megfelelő ismeretek elsajátítására és
alkalmazására. Őrizzék és ápolják a hazai és iskolai értékeket, hagyományokat. Tudják tisztelni
és elfogadni a másságot. Fejlődjenek testileg és lelkileg is egészségesen. Intézményünk segítse
elő a pályaválasztást, a társadalmi beilleszkedést. Jelentős szerep hárul az iskolára a
társadalmilag elfogadott értékek közvetítésében, s ennek alapján a tanulók helyes
értékrendjének kialakításában. Meg kell ismertetni velük az értékrend egyes elemeinek
tartalmát, szerepét az egyén és a közösség életében, boldogulásában.
Mindenekelőtt azokra kell ráirányítani a figyelmet, amelyeket a szülők, a pedagógusok és a
társadalom egyaránt megfogalmaznak:








becsületesség, tisztesség, őszinteség, szeretet
tisztelet, megbecsülés mások iránt
felelősség önmagunkért és másokért
tolerancia, szolidaritás
alkalmazható tudás, szilárd ismeretek birtoklása, eredményközpontúság
logikus gondolkodás, kreativitás
munkaszeretet, munkaerkölcs

3.1. az iskolai nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei
Nevelő munkánk során a személyiség harmonikus fejlődése érdekében az alábbi alapelveket
tartjuk szem előtt:
 Valamennyi tanuló – nemétől, vallásától, etnikai hovatartozásától, származásától, vagyoni
helyzetétől függetlenül – egyenlő
 Iskolánkban a tanulási esélyegyenlőség megteremtésével minden tanulónak lehetőséget
biztosítunk a szociokulturális hátrányaik leküzdésére
 Kiemelkedő képességű tanulóink lehetőséget kapnak tehetségük kibontakoztatására.
 Alapvető jelentőséget tulajdonítunk az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges
képességek kialakításának, ezért tanulás-tanítás folyamatában minden támogatást
megadunk az élethosszig tartó tanulás elsajátításához
 A tanulásban a tevékenységközpontú gyakorlati foglalkozásokkal nyújtunk lehetőséget
élmények és tapasztalatok gyűjtéséhez
 Az általános műveltségnek és értékrendnek azokat a szilárd alapjait sajátíttatjuk el,
amelyekre biztonságosan építheti életét és ismereteit a későbbiekben valamennyi tanulónk
 Alapvető értéknek tekintjük a hazához való kötődés érzését, a környezetünk
megismerésének és megóvásának igényét
 Kiemelt jelentőséggel bír programunkban a családi életre nevelés, valamint nemzetünk
mellett a más népek iránti nyitottság, megértés
 A pedagógus nevelő, vezető, irányító, kezdeményező szerepét helyezzük előtérbe a tanulók
aktivitásának kibontakoztatásában, tevékenységük megszervezésében, személyiségük
fejlesztésében
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A tanulók harmonikus személyiségfejlesztése a testi és lelki egészséget is magába foglalja
Reális önismeret és életszemlélet kialakításával segítjük a megfelelő továbbtanulási irány,
illetve pálya kiválasztását
Közösségeink teret biztosítanak a tanulók önállóságának
Támogatjuk a szülő, a tanuló, a pedagógus és az iskola partnerei közötti kapcsolattartást
Együttműködésünk a tanulókkal és hozzátartozóikkal a kölcsönös bizalmon és a
jogszerűség alapján történik
3.1.1. értékei

Olyan iskola működését kívánjuk megvalósítani, amelyben a demokratizmus, a humanizmus,
az élet tisztelete, a lelkiismereti szabadság, a személyiség fejlődése, az alapvető közösségek
(család, nemzet, az európai nemzetek közössége, az emberiség) együttműködésének
kibontakoztatása, a népek, nemzetek, nemzetiségi, etnikai csoportok és a nemek egyenlő értéke,
a szolidaritás és a tolerancia értékei alapján szerveződnek a tanítási-tanulási folyamatok, az
esélyegyenlőség megvalósulását segítjük.
 Fontos elősegíteni az iskolai nevelés és oktatás hozzájárulását Magyarország gazdasági
fejlődéséhez. A hosszú távú környezeti és gazdasági fenntarthatóság és a társadalom
felelősségtudatának fejlesztése érdekében ösztönözzük az etikus gazdasági és társadalmi
viselkedésmódok megismertetését. Kiemelt értéknek tekintjük azt a tudást és azokat a
viselkedésbeli jellemzőket, amelyek nélkülözhetetlenek ahhoz, hogy a magyar gazdaság
erősíthesse pozícióját a világméretűvé vált gazdasági versenyben, és képes legyen a
fenntartható növekedésre. Támogatjuk mindazokat az értékeket, amelyek a magas szintű
szaktudáshoz, a javakkal való okos gazdálkodáshoz, a munkában való megbízhatósághoz,
a munka útján történő értékteremtéshez, a minőségi munkavégzéshez és a gazdaság
világában való eredményes szerepvállaláshoz kapcsolódnak. Kiemelt értéknek tekintünk
minden olyan erőfeszítést, amelyet azért teszünk, hogy megszerezzük azt a tudást, amely a
modern gazdaság hajtóerejét jelenti.
 Elő kívánjuk segíteni a sajátunk mellett más népek történetének, hagyományainak,
kultúrájának, szokásainak, életmódjának ismeretét és megbecsülését, ezzel a különböző
kultúrák iránti nyitottságot, megértést szolgálva. Figyelmet fordítunk az emberiség előtt álló
közös, globális problémákra, az egész világot érintő átfogó kérdésekre vonatkozóan az
egyén, az állam, a civil szféra, a kisebb és nagyobb közösségek felelősségét, lehetőségeit,
feladatait hangsúlyozva a világ globalizálódásában rejlő lehetőségek kihasználásában és a
veszélyek csökkentésében, elhárításában.
 Alapvető értékként kezeljük az iskolai tanítási-tanulási folyamatok hatékonyságát és az
elsajátított tudás és kompetenciák használhatóságát, hasznosságát. Ennek érdekében
alapvető célunknak tekintjük a felnőtt élet sikeressége szempontjából kiemelt fontosságú
kulcskompetenciák fejlesztését, a családi életre és az egész életen át tartó tanulásra való
felkészítést, a hatékonyság egyik feltételeként pedig a modern személyközpontú, interaktív,
tapasztalati tanulásra alapozó tanulásszervezési eljárások, módszerek, pedagógiai kultúra
általánossá válását segítő szabályozást.
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3.1.2. céljai
Iskolánk célja mindazoknak az intellektuális és emberi-erkölcsi értékeknek a kialakítása a
tanítványainkban, melynek birtokában megtalálhatják egyéni boldogulásukat és mellyel
közösségük javát is szolgálják.
Ezért céljaink:











Folytatni az általános iskolák nevelő-oktató munkáját, a képességek, készségek
fejlesztését.
A különböző érdeklődésű, eltérő értelmi, érzelmi, testi fejlettségű, képességű,
motivációjú, szocializáltságú, kultúrájú gyerekeket együtt neveljük
A tanulókat érdeklődésüknek, képességüknek és tehetségüknek megfelelően készítjük
fel a társadalomba való majdani beilleszkedésre
Megalapozni a felkészülést a jogok és kötelességek törvényes gyakorlására
A társadalom számára hasznos emberek nevelése
A tanítványainkból olyan felnőtteket nevelni, akik tanulmányaik befejezése után
képesek lesznek önállóan eligazodni a társadalom állandó változásaiban
A magas színvonalú, sokrétű ismeretközléssel fejleszteni a tanulók önálló
problémamegoldó képességét, készségét és kreativitását
Segíteni diákjainkat abban a folyamatban, amelyben művelt, szabad és gazdag
személyiséggé, felelős polgárrá, tisztességes és emberséges, alkotásra és boldogságra
képes, közösségépítő emberré válhatnak
Törekszünk az iskola partnereinek elégedettségére
3.1.3. feladatai











Az iskolánkban folyó nevelő-oktató munkánk feladata, hogy:
Fejlesszük a tanulókban azokat a képességeket, készségeket, amelyek a környezettel való
harmonikus, konstruktív kapcsolatokhoz szükségesek
A tanulási tevékenységek közben és a tanulói közösségben való élet során fejlesszük a
tanulók
önismeretét,
együttműködési
készségét,
akaratát,
segítőkészségét,
szolidaritásérzését, empátiáját
Tudatosítsuk a tanulókban a közösség demokratikus működésének értékét és néhány
általánosan jellemző szabályát
Tisztázzuk az egyéni és közérdek, a többség és kisebbség fogalmát, és ezek fontosságát a
közösséghez, illetve egymáshoz való viszonyulásba
A nemzeti, a nemzetiségi és az etnikai hagyományok tudatosítása, és ápolásukra való
nevelés
Fejlesszük a tanulókban a nemzeti azonosságtudatot, képviseljük az egymás mellett élő
különböző kultúrák megértése iránti igényt
Más népek hagyományainak, kultúrájának, szokásainak, életmódjának megismerésére,
megbecsülésére neveljünk
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3.1.4. eszközei











A tanítási órán, a tanórán kívüli és kollégiumi foglalkozásokon az eredményes motiválás, a
felfedezés örömének megteremtése, a módszerek sokszínűsége, az egyénre szabott
foglalkozás szolgálja a sikerélményt
A tantestület módszertani kultúrája mindig igazodjon az adott közösséghez
Lehetőséget kell biztosítani a tehetséges tanulóknak és az emelt szinten érettségizni
szándékozóknak a tananyag magasabb szintű elsajátítására, a nehézséggel küzdő
tanulóknak a felzárkózás megszervezésével a hátránykompenzációra
A nevelőtestület személyes példaadással, magas fokú műveltséggel, igényességgel,
humánumával igazolja, hogy tanulni érdemes és hasznos. Működjön együtt a szülőkkel, az
iskola partnereivel
A tanulók első számú kötelessége a tanulás, törekedjenek az igényességre, egyre magasabb
szintű önállóságra. Viselkedéskultúrájukat az alapvető emberi értékek, az írott és íratlan
erkölcsi normák határozzák meg. Öltözködésük legyen mértéktartó, óvják az iskola állagát,
ápolják hagyományait
Legyenek büszkék a kiemelkedő teljesítményt nyújtó diáktársaikra
3.1.5. eljárásai












Mintákat adunk az ismeretszerzéshez, a feladat- és problémamegoldáshoz, egyéni tanulási
módszerekhez segítjük diákjainkat
Törekszünk a gondolkodási képességek fejlesztésére
A mozgásigény kielégítésével a mozgáskultúra, a mozgáskoordináció, a ritmusérzék és a
hallás fejlesztésével a koncentrációs képességeket fejlesztjük
Az értelmi és érzelmi intelligencia gazdagítását a drámapedagóia eszköztárának
alkalmazásával kívánjuk elérni
Az önismeret alakításával, az önértékelés fejlesztésével az együttműködés értékének a
tudatosításával a társas kapcsolatokban kívánunk a segítségükre lenni
Az írásbeliség és a szóbeliség egyensúlyára, a tanulók egészséges terhelésére, fejlesztő
értékelésére törekszünk
Az alapvető készségek és képességek elsajátításával , a mentális képességek fejlesztésével
az önálló tanulás és az önművelés alapozásával önállóságra neveljük tanulóinkat
Fokozatosan bővítjük az együttműködésre épülő kooperatív-interaktív tanulási technikákat
és a tanulásszervezési módokat
A tanulók a megszerzett tudásukat valóságos feladatok, problémák megoldásában,
konfliktusok kezelésében is alkalmazzák
Alkalmazzuk a tanuló-megismerési technikákat, módszereket és eszközöket

3.2. Személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok
Az ismeretanyag tanításával egy időben közvetít a pedagógus értelmi, érzelmi, erkölcsi
mintákat, melyek meghatározó módon épülnek be a gyermek személyiségébe, befolyásolva
későbbi lehetőségeit.
A személyiségfejlesztés első lépése a tanuló minél teljesebb megismerése, az adott életkorhoz
illeszkedő, s ezen túlmenően az egyénre szabott módszerek megtalálása.
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Ennek alapján szükséges:








hogy a fejlesztést megelőzően megismerjük a tanulók képességét, lehetőségeit,
életkörülményeiket és élethelyzetüket,
minden alkalommal figyelembe vesszük a tanulóik aktuális fizikai, értelmi és érzelmi
állapotát,
fontos pedagógiai tevékenység a tanulók motiválása, a tanulói aktivitás biztosítása és a
differenciálás,
a mentálhigiénés feltételek kialakítása, úgymint: önismeret, önnevelésre való igény és
képesség,
az önbizalom és az önkritika helyes arányának, illetve a tanuláshoz szükséges akarati
tulajdonságok – rendszeresség, igényesség, koncentráció-készség – kialakítása,
majd erre építve a személyiség elképzelésének felvázolása, az ehhez szükséges
tulajdonságjegyek tudatosítása, irányított erősítése,
továbbá fontos a kulturált közéleti magatartásra nevelés is.

A személyiséget többféle módon formáljuk. Alapja az osztályfőnök és a szaktanárok által
közvetített:










tudás, tudáscentrikus világkép,
a munkával létrehozott értékek tisztelete, megbecsülése, a munka alapú társadalom
elismertetése,
az tanítás-tanulási folyamatban érvényesülő következetesség,
a tanítási órákon alkalmazott páros és csoportmunkák,
szakmai versenyekre történő felkészülés (OSZKTV, Vay napok, belügyi versenyek,
diákolimpiai sportversenyek, stb.)
az egészség- és környezetnevelési program (Örökös ÖKO iskola, „ments meg egy
kertet” projekt, „Parlagfű-mentesítés – Közös érdek, közös felelősség”, TeSZedd!),
ide tartoznak a szabadabb munkaformákat kínáló tanórákon kívüli tevékenységek (pl.
szakkörök, könyvtárhasználat, kirándulások, táborozások, ünnepi műsorokra történő
felkészülés, közösségi szolgálat teljesítése),
az intézmény által megnyert pályázatok megvalósulásában való aktív részvétel
(Útravaló, Határtalanul, Erasmus+, AJKP, Határon túli iskolákkal való közös
projektek).
valamint az egyéni beszélgetések, az állandó, igényhez alkalmazkodó interaktív tanárdiák kapcsolat, eszközként alkalmazva az Internet nyújtotta szolgáltatásokat is.

3.3. Teljeskörű egészségfejlesztéssel összefüggő feladatok
Az iskolára nagy feladat és felelősség hárul a felnövekvő nemzedékek egészséges életmódra
nevelésében, minden tevékenységével szolgálnia kell a tanulók egészséges testi, lelki és
szociális fejlődését. Személyi és tárgyi környezetével segítse azoknak a pozitív
beállítódásoknak, magatartásoknak és szokásoknak a kialakulását, amelyek a gyerekek, a
fiatalok egészséges életvitellel kapcsolatos szemléletét és magatartását fejlesztik. Az
egészséges életmódra neve- lés nemcsak a betegségek megelőzésének módjára tanít, hanem az
egészséges állapot örömteli megélésére és a harmonikus élet értékként való tiszteletére is nevel.
A pedagógusok készítsék fel a gyerekeket, fiatalokat arra, hogy önálló, életükben életmódjukra
vonatkozóan helyes döntéseket tudjanak hozni, egészséges életvitelt alakítsanak ki, és a
konfliktusokat képesek legyenek megoldani. Fejlesszék a beteg, sérült és fogyatékos emberek
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iránti elfogadó és segítőkész magatartást. Ismertessék meg a környezet – elsősorban a háztartás,
az iskola és a közlekedés, veszélyes anyagok –, egészséget, testi épséget veszélyeztető
leggyakoribb tényezőit. Készítsenek fel a veszélyhelyzetek egyéni és közösségi szintű
megelőzésére, kezelésére.
Az iskola feladata az is, hogy felkészítsen az önálló gyalogos közlekedésre, a tömegközlekedési
eszközök használatára, az utasbalesetek elkerülésének módjaira. Figyelmet kell fordítani a
veszélyes anyagok, illetve készítmények helyes kezelésére, legfontosabb szabályaira
(felismerésére, tárolására). Nyújtsanak támogatást a gyerekeknek – különösen a serdülőknek –
a káros függőségekhez vezető szokások (pl. dohányzás, alkohol- és drogfogyasztás, helytelen
táplálkozás) kialakulásának megelőzésében. Az iskola megkerülhetetlen feladata, hogy
foglalkozzon a szexuális kultúra és magatartás kérdéseivel, a családi életre, a felelős, örömteli
párkapcsolatokra történő felkészítéssel. Az egészséges, harmonikus életvitelt megalapozó
szokások a tanulók cselekvő, tevékeny részvételével alakíthatók ki.
Iskolánk - együttműködve a helyi egészségházzal - rendszeresen egészségnapot tart.
A tanulók lelki egészségének védelmét iskolapszichológus segíti.

3.4. Közösségfejlesztéssel, az iskola szereplőinek együttműködésével kapcsolatos
feladatok
Az iskolára nagy feladat és felelősség hárul a felnövekvő nemzedékek egészséges életmódra
nevelésében, minden tevékenységével szolgálnia kell a tanulók egészséges testi, lelki és
szociális fejlődését. Személyi és tárgyi környezetével segítse azoknak a pozitív
beállítódásoknak, magatartásoknak és szokásoknak a kialakulását, amelyek a gyerekek, a
fiatalok egészséges életvitellel kapcsolatos szemléletét és magatartását fejlesztik.
Az egészséges életmódra neve- lés nemcsak a betegségek megelőzésének módjára tanít, hanem
az egészséges állapot örömteli megélésére és a harmonikus élet értékként való tiszteletére is
nevel. A pedagógusok készítsék fel a gyerekeket, fiatalokat arra, hogy önálló, életükben
életmódjukra vonatkozóan helyes döntéseket tudjanak hozni, egészséges életvitelt alakítsanak
ki, és a konfliktusokat képesek legyenek megoldani. Fejlesszék a beteg, sérült és fogyatékos
emberek iránti elfogadó és segítőkész magatartást. Ismertessék meg a környezet – elsősorban a
háztartás, az iskola és a közlekedés, veszélyes anyagok –, egészséget, testi épséget
veszélyeztető leggyakoribb tényezőit. Készítsenek fel a veszélyhelyzetek egyéni és közösségi
szintű megelőzésére, kezelésére. Az iskola feladata az is, hogy felkészítsen az önálló gyalogos
közlekedésre, a tömegközlekedési eszközök használatára, az utasbalesetek elkerülésének
módjaira.
Figyelmet kell fordítani a veszélyes anyagok, illetve készítmények helyes kezelésére,
legfontosabb szabályaira (felismerésére, tárolására). Nyújtsanak támogatást a gyerekeknek –
különösen a serdülőknek – a káros függőségekhez vezető szokások (pl. dohányzás, alkohol- és
drogfogyasztás, helytelen táplálkozás) kialakulásának megelőzésében.
Az iskola megkerülhetetlen feladata, hogy foglalkozzon a szexuális kultúra és magatartás
kérdéseivel, a családi életre, a felelős, örömteli párkapcsolatokra történő felkészítéssel. Az
egészséges, harmonikus életvitelt megalapozó szokások a tanulók cselekvő, tevékeny
részvételével alakíthatók ki.
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Iskolánk - együttműködve a helyi egészségházzal - rendszeresen egészségnapot tart.
A tanulók lelki egészségének védelmét iskolapszichológus segíti.

3.5. A pedagógusok helyi intézményi feladatai, az osztályfőnöki munka tartalma, az
osztályfőnökök 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, dokumentálása az e-naplóban,
a megtartott tanítási órák dokumentálása, az elmaradó és a helyettesített órák vezetése,
dokumentálása az e-naplóban,
érettségi, szakmai, különbözeti, osztályozó, javító vizsgák lebonyolítása,
kísérletek összeállítása, dolgozatok, tanulmányi versenyek összeállítása és értékelése,
a tanulmányi versenyek lebonyolítása,
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,
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 osztályfőnök feladatai és hatásköre:
A pedagógiai munka nevelési részének legszebb és legfelelőségteljesebb oldala az osztályfőnök
tevékenysége. A közösség vezetője, a közös normarendszer átadója. A tanulók napi tanulási és
lelki problémáinak meghallgatója, segítője. Az iskola osztályfőnökének különösen fontos, hogy
tanítványaival szeretetteljes, bizalmi kapcsolata alakuljon ki. Az osztályfőnök vezető irányító,
értékátadó szerepe az elsődleges. Az osztályok normarendszerének kialakulásával párhuzamosan
támogató szereppé válik, bíztatva a tanulókat önálló döntéseikben, segítve az osztály közösségi
életét.
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Együttműködik az osztály diákjaival, 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.
Kiemelt figyelmet fordít az osztályban végzendő ifjúságvédelmi feladatokra, kapcsolatot
tart az iskola pszichológusával.
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.
Figyelemmel kíséri tanítványai családi hátterét, iskolán kívüli elfoglaltságait.
Nevelési tervet, osztályfőnöki tanmenetet készít, amely összhangban áll a köznevelési
törvény és az iskolai pedagógiai program alapelveivel.
Kapcsolatot tart az osztályába járó diákok szüleivel, az osztály diákönkormányzati
képviselőivel.
Az intézmény és a munkaközösség munkatervében rögzített szakmai és pedagógiai
feladatok előkészítése és végrehajtása.
Az iskola pedagógiai programjának szellemében neveli osztályának tanulóit, munkája
során maximális tekintettel van a személyiségfejlődés jegyeire.
Javaslatot tesz az iskolai munkaterv osztályát, évfolyamát érintő pedagógiai, szervezési,
stb. feladataira.
Részt vesz az osztályfőnöki munkaközösség megbeszélésein és értekezletein.
Kiemelt figyelmet fordít a dokumentumok kitöltésére: napló, anyakönyv,
bizonyítványok, stb.
Vezeti a tanulók dicséretével, elmarasztalásával kapcsolatos bejegyzéseket.
Figyelemmel követi a tanulók igazolt és igazolatlan hiányzását, 8 napon belül igazolja a
hiányzásokat, elvégzi a szükséges értesítéseket, intézkedéseket.
A tájékoztató füzetben vagy a digitális naplóban írott üzenet útján értesíti a szülőket a
tanuló gyenge vagy hanyatló tanulmányi eredménye, vagy súlyos fegyelmi vétsége
esetén.
Előkészíti és megszervezi osztálya tanulmányi kirándulását, az előírt időben leadja a
kirándulási tervet.
A tanulókat és a szülőket tájékoztatja azokról a lehetőségekről, személyekről,
intézményekről, amelyekhez problémáik megoldása érdekében fordulhatnak.
Biztosítja az osztály képviselőinek a diákönkormányzati megbeszéléseken és az évi
rendes diákközgyűlésen való részvételét.
Folyamatos kapcsolatot tart az osztályában tanító tanárokkal, gyermek és ifjúságvédelmi
felelőssel, iskolapszichológussal, fejlesztő pedagógussal.
A konferenciát megelőzően legalább 3 nappal bejegyzi javaslatát a tanulók magatartás és
szorgalom jegyére.
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Előkészíti a szülői értekezletek lebonyolítását, közreműködik az iskola szülőkkel és
tanulókkal kapcsolatos tevékenységében.
Közreműködik a tanulói tankönyvtámogatások és kedvezményes étkeztetés iránti
kérelmek összegyűjtésében.
Részt vesz osztálya készülő műsorának, egyéb közös felkészülésének, előkészítő
munkálataiban (szalagtűző, ballagás stb.).
Minden tanév első hetében ismerteti osztályával az iskolai házirendet.
Közreműködik a választható foglalkozások felvételének lebonyolításában.
Folyamatos figyelmet fordít osztályának dekorációjára, a faliújság karbantartására.
A tanév elején osztálya számára megtartja a tűz-, baleset- és munkavédelmi tájékoztatót,
az oktatásról szóló feljegyzést aláíratja a tanulókkal.
Kiemelt figyelmet fordít a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulókra,
Tizenegyedik és tizenkettedik évfolyamon segíti és előkészíti osztálya tanulóinak
szakmai és érettségi vizsgára történő jelentkezését, továbbtanulással kapcsolatos ügyek
intézését.
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3.6. A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenység
helyi rendje
Iskolánkban odafigyelünk, hogy minden gyermeknek megkapja a lehetőséget és segítséget,
hogy képességeinek megfelelően teljesítsen. Pedagógusaink a tanórára történő felkészülésnél,
az alkalmazott oktatási módszereknél messzemenőkig figyelembe veszik az egyéni igényeket.
Kiemelt figyelmet igénylőnek minősül Köznevelési törvény szerint:





sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló,
beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló,
kiemelten tehetséges gyermek, tanuló,
a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény szerint hátrányos és
halmozottan hátrányos helyzetű gyermek, tanuló

Intézményünk pedagógusai azonban kiemelt figyelmet fordítanak a lemorzsolódással
veszélyeztetett, korai iskolaelhagyók és a magántanulókra is.
Pedagógusaink az alábbiakkal járulnak hozzá a kiemelt figyelmet igénylő tanulók sikeres
integrált oktatásához:







messzemenően figyelembe veszik az egyéni igényeket a tervdokumentációk
készítésénél (pl. osztályfőnöki és szaktanári tanmenetekben, óratervekben),
a tanórán differenciált feladatokkal segítik a tanulók bevonását a tanítás tanulás
folyamatába,
az egyéni képességekhez igazodó értékelési módszereket alkalmazásában,
a folyamatos motiválással,
a szülőkkel, valamint a szakszolgálatokkal tartott kapcsolattartással,
az állandó odafigyeléssel, empátiával.
3.6.1. Sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló segítése

Sajátos nevelési igényű tanulóink érdekében kapcsolatot tartunk a pedagógiai
szakszolgálatokkal. A fejlesztő pedagógussal együttműködve az osztályfőnökök és a
szaktanárok mindent megtesznek azért, ezek a tanulók integrált oktatása sikeres legyen.
Az oktatás és a vizsgáztatás során biztosítjuk a tanulóink számára mindazokat a lehetőségeket,
amelyek a törvény előír (mentességet, hosszabb felkészülési időt, segédeszköz használatot, csak
szóbeli vagy csak írásbeli felelet lehetőségét)
A fejlesztő pedagógussal együttműködve a tanórán kívüli foglalkozás keretén belül
szaktanáraink is külön foglalkozásokat tartanak

17

3.6.2. Beilleszkedési, magatartási és tanulási nehézségeket felmutató diákok
Beilleszkedési és magatartási nehézségeket felmutató diákok esetén minden pedagógusnak
tisztában kell lennie azzal, hogy a beilleszkedési és magatartási nehézségek megjelenése biztos
jele annak, hogy tanítványunk valamiféle szociális problémával, családi bizonytalansággal,
életviteli nehézséggel küzd, és ezek az események nyomják rá bélyegüket mindennapi
viselkedésükre.
A magatartási és beilleszkedési nehézségekkel küzdő diákok nem tudatosan akarnak
nehézségeket okozni maguknak, szüleiknek és tanáraiknak, hanem családi és szociális
körülményeik, ebből gyakorta következő szülői elhanyagolásuk vezet azokhoz a
személyiségükben bekövetkező változásokhoz, amelyek a jelenségeket előidézik. Ezért a
beilleszkedési és magatartási nehézségeket mutató tanítványokhoz sohasem haraggal, hanem
inkább figyelemmel fordulunk. Biztosítanunk kell számukra a kapaszkodót, hogy a gondok
megoldási útján megindulhassanak.
Ehhez az iskola minden pedagógusának:




érzékeny odafigyelésére, előítéletmentes pedagógusi személyiségére szükség,
az osztályfőnökök kötelessége a problémákkal küzdő diákokról az osztályban tanító
pedagógusok diszkrét informálása,
nem mellőzhető a felismert esetekben a problémák négyszemközti megbeszélése, az
elvárások és a pedagógusi tanácsok világos megfogalmazása.

Ezekben az esetekben a pedagógiai munkánkat segítő iskolapszichológus és iskolai védőnő
szakmai segítségét is igénybe vesszük.
A tanulási kudarcokkal küzdő tanulók esetében a tanulási esélyegyenlőség megteremtéséhez
legfontosabb feladatunk a prevenció. Pedagógusaink igyekeznek megismerni a tanulási
nehézségekkel küzdő tanulóink személyiségét, családját, keresik a problémák okait. A
felzárkóztatás feltétele a korrekt, feltáró munka.
Tanórán belül a tanárok:








gyakori ismétlések beiktatásával segítik a felzárkózást és a tananyag alaposabb
elsajátítását,
differenciált foglalkozást biztosítanak ezen diákjaik számára
segítik a tanulási készségek s az önálló tanulás szokásainak kialakításában a tanulási
technikák (szövegértés, olvasástechnika), megismerésében, alkalmazásában az érintett
diákokat,
szakmai képzésen a tanulmányaik miatt az ösztöndíjprogramból kiesők részére
tanáraink felzárkóztató foglalkozásokat tartanak,
A kilencedik és tizedik évfolyamokon csoportbontással oktatjuk a matematika és a
magyar tantárgyakat is, így elősegítve a felzárkóztatást,
Kompetenciafelkészítő órákat tartunk a tizedik évfolyamokon, szövegértési és
számolási alapkészségek, valamint a kompetenciamérés eredményeinek javítása
céljából.
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3.6.3. A szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenység
A szociálisan hátrányos helyzetben lévő tanulók körének és a kiszolgáltatottság mértékének
felismerése és megállapítása elsősorban az osztályfőnökök feladata. Az osztályfőnökök
segítségével kerül sor a tanév elején a tanulók szociális körülményeinek iskolai felmérésére.
A felmérés alapján gondozásra szoruló diákjainkkal és szüleikkel az osztályfőnökök
fogadóóráikon foglalkoznak. Szükség esetén felhívják a figyelmet a lakóhely szerinti
önkormányzat szociális-segítő lehetőségeinek igénybe vételére. Törekszünk intézményi
eszközeinkkel segíteni az ilyen családból érkező tanulóinkat. Ennek keretében az iskolai
étkeztetés rendjében – a törvényi előírásokkal összhangban – érvényesítjük a szociális
szempontok szerinti hozzájárulást /kedvezményesség, ingyenesség/.

3.6.4. Tehetséggondozással kapcsolatos tevékenységünk
A tehetséggondozás feladata, hogy a kiemelkedő képességű diákok az átlagnál nagyobb, a saját
szintjüknek megfelelő terhelést kapjanak. Ezt szolgálja a differenciált órai munka, a különböző
szakkörök, az iskolai, területi és országos tanulmányi és sportversenyekre való felkészülés, a
szorgalmi és pluszfeladatok kiadása, illetve a szaktanárral folytatott rendszeres beszélgetés.
Tehetséges tanulóink fejlesztése érdekében intézményünk 2016-tól tehetségpontként
működik. Csatlakoztunk az az Észak-magyarországi Rendészeti Tehetségsegítő Tanács
Térségi tehetségsegítő programjához (ÉReTT). A programnak köszönhetően a jövőben a
tehetséges tanulók kiválasztására és fejlesztésére nagyobb hangsúlyt kívánunk fordítani.

3.7. A tanulók intézményi döntési folyamatban való részvételi jogai gyakorlásának
rendje
Az intézmény tanulóit megilleti a jog, hogy tájékoztatást kapjanak és véleményt
nyilváníthassanak az őket érintő pedagógiai-szervezési kérdésekben, döntéshozatallal
kapcsolatos jogait egyénileg és szervezeti szinten gyakorolhatja.
Egyéni szinten.
Az iskolánk tanulói kulturált formában minden őket érintő döntésről kifejthetik véleményüket.
Ennek színtere lehet az osztályfőnöki óra, a diákönkormányzat ülései, diákparlament.
Intézményesített szinten a diákönkormányzaton keresztül.
Diákönkormányzat:
A tanulói részvétel legfontosabb fóruma a diákönkormányzat, mely tevékenységét a magasabb
jogszabályok alapján összeállított szervezeti és működési szabályzat szerint végzi.
A diákönkormányzat a (Nkt.48..§ 4) iránymutatásai alapján tevékenykedik. A
diákönkormányzat munkáját patronáló tanár segíti, akit a nevelőtestület és a DÖK
egyetértésével az igazgató bíz meg.
A diákönkormányzatot az iskola igazgatóságával, a nevelőtestülettel, illetve más külső
szervezetekkel való kapcsolattartásban (a tanulók véleményének továbbításában) a DÖK-elnök
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képviseli. A diákönkormányzat tisztségviselői, osztályképviselői meghívás alapján vehetnek
részt az iskolavezetőségi és a nevelőtestületi értekezleteken.

A diákönkormányzat feladata:




az iskola diákéletével kapcsolatos döntések előkészítése programok szervezése,
a programokat a tantestület és a diákság elé terjeszti,
él a magasabb jogszabályokban biztosított véleményezési jogával érdekvédelem,

A diákönkormányzat felépítése:
Minden osztály 2 főt delegál a diákönkormányzatba. Az aktuális tanév első gyűlésén
megválasztják a vezetőség tagjait. A vezetőség 3 fős, az elnökséget a diákönkormányzat elnöke,
mindenkori helyettese és a gazdasági ügyekért felelős diákok alkotják.
A diákönkormányzat rendezvényei:
A diákönkormányzat a tanév során különféle programokat szervez. A rendezvények
előkészítése és lebonyolítása-a patronáló tanár támogatásával-a diákönkormányzat feladata.
Ezek az iskolai tanév rendjébe beépülnek.
A diákönkormányzat dönt:






saját működéséről
a működéshez biztosított anyagi eszközök felhasználásáról
hatásköre gyakorlásáról
egy tanítás nélküli munkanap programjáról
a diákújság és diákrádió szerkesztőbizottság megbízásáról.

A diákönkormányzat véleményt nyilvánít:




az iskolai SZMSZ jogszabályban meghatározott rendelkezéseinek elfogadása előtt,
a tanulói szociális juttatások elosztási elveinek meghatározása előtt,
a házirend elfogadása előtt.

A véleménynyilvánítás fórumai:









diákközgyűlés osztályképviselők,
DÖK tisztségviselők megbeszélései a diákönkormányzat munkáját segítő pedagógussal
osztálygyűlés, osztályfőnöki óra, tanóra
diákszociális bizottságban, jutalmazási bizottságban,
fegyelmi bizottságban való képviselet
képviselet a nevelőtestületi, iskolavezetőségi értekezleteken
képviselet az osztály szülői értekezletén
az osztályképviselők írásbeli feljegyzései az osztályfőnök illetve az igazgató számára

A diákpanaszok kezelésének fórumai:


Ha egy diák úgy véli, hogy őt sérelem érte, segítségért fordulhat az osztály/csoport
diákképviselőjéhez,
az
iskolai
diákönkormányzat
elnökéhez,
az
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osztályfőnökhöz/csoportvezetőhöz, a diákmozgalmat segítő tanárhoz, az igazgatóság, a
nevelőtestület bármelyik tagjához.
Kiskorú tanuló esetén a szülő is élhet panasszal.
Több tanulót ért jogsérelem esetén a szülői szervezethez is lehet fordulni.
A panaszról értesült fél kötelessége a panasz kivizsgálása, és annak eldöntése, hogy a
diákot milyen szintű jogsérelem érte.
A jogsérelem megszüntetése érdekében intézkedni kell. Írásban benyújtott panasz
esetén a választ írásban kell megadni 15 napon belül.

3.8. A szülő, a tanuló, a pedagógus és partnerek (intézményé) kapcsolattartásának
formái
A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola
igazgatója, a diákönkormányzat felelős vezetője és az osztályfőnökök tájékoztatják:




az iskola igazgatója legalább évente egyszer a diákközgyűlésen, valamint a
diákönkormányzat vezetőségének ülésén,
a diákönkormányzat vezetője havonta egyszer a diákönkormányzat vezetőségének
ülésén és a diákönkormányzat faliújságján keresztül,
az osztályfőnökök folyamatosan az osztályfőnöki órákon.

A tanulót és a tanuló szüleit a tanuló fejlődéséről, egyéni haladásáról a szaktanárok
folyamatosan:








szóban a fogadóórákban,
illetve az internetes naplón keresztül írásban,
évente legalább két alkalommal megtartott szülői értekezleteken,
nyílt tanítási napokon,
családlátogatáson,
bemutató órákon.
toborzások alkalmával.

Intézményünk együttműködik és igyekszik jó partneri kapcsolatot kialakítani az:














Intézmény fenntartójával a Fölművelődési Minisztériummal és az általa fenntartott
intézményekkel,
Baktalórántháza Város Önkormányzatával, és a város intézményeivel,
A beiskolázási területünkön lévő intézményekkel,
A helyi és megyei kormányhivatallal,
Az Oktatási Hivatallal,
Az EKE-OFI-val és az NSZFH-val,
A POK-al,
Pedagógiai szakszolgálatokkal,
Agrárkamarával,
A tanulószerződéssel tanulóink számára gyakorlati helyet biztosító vállalkozókkal,
Iskolánkkal kapcsolatban álló vállalkozások,
A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei közművelődési intézményekkel,
Megyei Rendőrkapitányság
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3.9. A tanulmányok alatti vizsgák és az alkalmassági vizsga szabályait, valamint
középfokú iskola esetében a szóbeli felvételi vizsga követelményei
A tanulmányok alatti vizsgák fajtái:






javítóvizsga,
osztályozó vizsga,
különbözeti vizsga,
pótló vizsga
érettségi és szakmai vizsgák

A tanuló a Házirendben meghatározott időszakokban osztályozó vizsgára bocsátható,
amennyiben:





a hiányzása meghaladja a törvényi előírásokat,
nem szerezte meg a tantárgyi értékelésben foglaltaknak megfelelő érdemjegyeket,
nem teljesítette a szaktantárgy követelményeit,
előrehozott érettségi esetén.

A tanulmányok alatti vizsgákkal kapcsolatos intézményi eljárásrend:









A vizsgát a tanév helyi rendjében meghatározott időszakban (vizsgaidőszak) lehet
tenni, azzal, hogy az igazgató ettől eltérő időpontot is kijelölhet.
A vizsga időpontjait az igazgató jelöli ki, melyet a helyben szokásos módon
valamint az intézmény honlapján közzétesz.
A vizsga időpontjáról (év, hónap, nap, óra, perc) és helyszínéről (cím, épület, terem
száma) a vizsgázó, illetőleg a kiskorú tanuló esetén a szülő (gondviselő) minimum
a vizsga kezdete előtt 10 nappal tértivevényes postai értesítést kap.
Egy vizsgaidőszakban legfeljebb két évfolyam tananyagából tehető vizsga.
Három évfolyam anyagából csak rendkívül indokolt esetben, igazgatói engedéllyel
lehet vizsgázni.
Az osztályozó vizsga kérelemre történő letételét az igazgató engedélyezi.
Az osztályozó vizsgára való jelentkezés az iskola titkárságán vagy a
weboldalunkon elérhető formanyomtatványon történik, az igazgató által
meghatározottak és kihirdetettek szerint.

A jegyzőkönyv melléklete a vizsgázó írásbeli dolgozata és feladatlapja, valamint a diák szóbeli
felkészülés alatti jegyzetei.
Az írásbeli feladatlapot és jegyzetelés (vázlatkészítés) céljára kapott papírlapot az iskola
körbélyegzőjével el kell látni.
A tanuló és a szülő kérésre, egyeztetett időpontban a vizsgaelnök jelenlétében a
vizsgadokumentumokba betekinthet, írásos megjegyzést fűzhet az értékeléshez, melyet
jegyzőkönyvbe kell venni.
Az írásbeli dolgozatot a szaktanár piros tollal javítja, a hibák megjelölésével értékeli és
aláírásával látja el. A javítás téves bejegyzéseit látható módon szignózva kell ellátni.
Több vizsgarészből álló vizsga esetén a végső érdemjegy megállapításánál a kerekítés
szabályait kell alkalmazni.
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A vizsga eredményét a törzslapba és a bizonyítványba a jogszabályban meghatározott
záradékokkal be kell vezetni.
A vizsgaeredmény kihirdetésének legkésőbb a vizsgát, több vizsga esetén a legutóbb teljesített
vizsgát követő második munkanapon meg kell történnie.

3.10.
A felvétel és az átvétel helyi szabályait, figyelemmel az Nkt. És az Szt.
szabályaira
Intézményünk felvételi vizsgát nem tart. A tanulókat az általános iskolában elért eredmények
alapján rangsoroljuk és hozunk döntést a felvételről vagy elutasításról. Pontegyezőség esetén a
jelentkező szociális hátterének figyelembevételével döntünk.
A szakmai képzésekre jelentkezők esetében alkalmassági vizsgálatot tartunk.
Az iskolaváltás, valamint a tanuló átvételének szabálya:
Másik iskolából történő átvételt - írásos kérelemre - az igazgató dönti el, mérlegelve az
osztálylétszámot, a tanult tantárgyakat, a szakmai ágazati tantárgyakat, azok eredményeit. Az
összefüggő szakmai gyakorlat teljesítésének feltételét, a gyakorlati jellegű órák
követelményének teljesítését. Hiányzó tantárgyak esetén különbözeti vizsgát kell tenni a
tanulónak.
Olyan képzési formára jelentkezők esetén, ahol a gyakorlati foglalkozás elmaradt óraszámait a
tanuló a nyári szakmai gyakorlat keretében pótolni tudja, és az adott tanév május 31. napjáig a
szükséges közismereti tantárgyakból az osztályozó vagy különbözeti vizsga letételét vállalja,
átvehető.
Másik iskolából és iskolán belüli osztály-, csoport-, ágazatváltásról - írásbeli kérelem alapján az igazgató dönt, meghallgatva a leendő osztályfőnök véleményét.
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4. Az iskola valamennyi évfolyamát átfogó helyi tantervét, ennek
keretén belül
4.1. A választott kerettanterv megnevezését
Az intézmény az 51/2012. (XII. 21.) számú EMMI rendelet mellékleteiben szereplő
kerettantervek alapján elkészítette el helyi tantervét:
Közismereti tantárgyak esetében:
7. melléklet – A miniszter által egyes iskolatípusra, pedagógiai szakaszra, tantárgyra,
vagy egyes sajátos köznevelési feladat teljesítéséhez készített kerettantervek
Kiegészítve és módosítva a 23/2013. (III. 29.) EMMI rendelet 6., 23/2013. (III. 29.) EMMI
rendelet 8., a 34/2014. (IV. 29.) EMMI rendelet 8., illetve a 40/2015. (VIII. 28.) számú EMMI
rendelet 1. melléklete szerint
7.3. – Kerettanterv az Arany János Kollégiumi Programjának 9. előkészítő évfolyama
számára
9. melléklet (!) – Kerettanterv a szakgimnáziumok 9-12. évfolyama számára
az 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 14. mellékletéül
10. melléklet – Kerettanterv a szakközépiskolák 9–13. évfolyama számára
az 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 15. mellékletéül
Szakmai tantárgyi kerettantervek:
150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelettel kiadott OKJ-ban szereplő szakképesítések szakmai és
vizsgakövetelményei.
Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának
eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Kormányrendelet,
Az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló 217/2012.
(VIII. 9.) Kormányrendelet,
 a(z) 54 521 05 számú, Mezőgazdasági gépésztechnikus megnevezésű szakképesítés
szakmai és vizsgakövetelményeit tartalmazó rendelet.
 a(z) 54 345 01 számú, Közszolgálati ügyintéző megnevezésű szakképesítés szakmai és
vizsgakövetelményeit tartalmazó rendelet alapján készült.
 SZVK rendelet: 41/2013 (V. 28.) VM rendelet OKJ 34 521 08 MEZŐGAZDASÁGI
GÉPÉSZ SZAKKÉPESÍTÉS
 a 34 814 01 számú, Családi gazdálkodó megnevezésű szakképesítés szakmai és
vizsgakövetelményeit tartalmazó rendelet alapján készült.
 a(z) 34 541 08 számú, Kistermelői élelmiszerelőállító, falusi vendéglátó
megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeit tartalmazó rendelet
alapján készült.
 SZVK rendelet 56/2016. (VIII.19.) FM MEZŐGAZDASÁGI GÉPJAVÍTÓ
SZAKKÉPESÍTÉS-RÁÉPÜLÉS
 SZVK rendelet: 41/2013 (V. 28.) VM rendelet MEZŐGAZDASÁGI GÉPÉSZ
ÁGAZAT
 SZVK rendelet: 56/2016. (VIII. 19.) FM rendelet OKJ 34 621 02 LOVÁSZ
SZAKKÉPESÍTÉS
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SZVK rendelet: 29/2016. (VIII. 26.) NGM rendelet OKJ 34 811 04 SZAKÁCS
SZAKKÉPESÍTÉS
SZVK rendelet: 56/2016. (VIII. 19.) FM rendelet OKJ 51 621 01 AGRÁR
VÁLLALKOZÓ SZAKKÉPESÍTÉS
SZVK rendelet: 36/2016. (VIII. 30.) BM rendelet OKJ 52 345 04
KÖZSZOLGÁLATI ÜGYKEZELŐ SZAKKÉPESÍTÉS
SZVK rendelet: 36/2016. (VIII. 30.) BM rendelet OKJ 54 345 01
KÖZSZOLGÁLATI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS

Az iskola részletes, az egyes iskolatípusokra, szakokra és tantárgyakra vonatkozó helyi
tantervét e Pedagógiai Program 1. számú melléklete tartalmazza.
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4.2. A választott kerettantervben meghatározott óraszám feletti kötelező tanórai
foglalkozások
A szabadon tervezhető órakeret elosztásánál prioritást élveznek a kötelező, valamint a tanulóink
által leggyakrabban választott érettségi tantárgyak.

Helyi tanterv óratervei
Közismereti tantárgyak óratervei:
A közismereti tantárgyak óraterveit tartalmazó táblázatok iskolatípusonként tartalmazzák
intézményünkben az egyes tantárgyak oktatására fordított óraszámokat. A táblázatban piros
színnel jelöltük a szabadon tervezhető órakeret elosztását.
A szabad órakeret elosztásánál a minél jobb érettségi eredmények elérése érdekében, az
érettségi tantárgyak, valamint az informatika tantárgy óraszámai kerültek megnövelésre.
Azoknak a tantárgyaknak az óraszámai, amelyek plusz órát kaptak pirossal lettek jelölve.
Arany János Kollégiumi Program (előkészítő évfolyam):
Tantárgyak

Heti óraszámok
9/AJKP évfolyam

Magyar nyelv és irodalom
Matematika
Idegen nyelv (angol/német)
Dráma
Testnevelés és sport
Patrónusi foglalkozás
Természetismeret
Informatika
Gépírás
Művészetek
Tanulásmódszertan
Társadalomismeret
Összes óraszám:

5
5
3,5
3
5
2
3
1
2
1
1
1
32,5
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Szakközépiskolai közismereti óraterv
Tantárgyak
Magyar
–
Kommunikáció
Idegen nyelv
Matematika
Társadalomismeret
Természetismeret
Testnevelés*
Osztályközösség-építő
Program
Informatika
Szabad órakeret**
Összesen:

9. évfolyam

10. évfolyam

11. évfolyam

2 óra

1 óra

–

2 óra
2 óra
2 óra
3 óra
5 óra

2 óra
1 óra
1 óra
–
5 óra

2 óra
–
–
–
5 óra***

1 óra

1 óra

1 óra

1 óra
1 óra
18 óra

0 óra
11 óra

1,5 óra
1,5 óra
9,5 óra

27

Szakgimnáziumok közismereti óraterve:
Agrár gépész ágazat (Mezőgazdasági gépésztechnikus), Mezőgazdasági ágazat (Mezőgazdasági technikus)
Tantárgyak

9. évf.

10. évf.

11. évf.

12. évf.

Magyar nyelv és irodalom
Idegen nyelv
Matematika
Történelem
Etika
Informatika
Művészetek
Testnevelés
Osztályfőnöki
Kötelező komplex természettudományos tantárgy (Kémia)

4
4
3
2

4
4
3
2

4
4
4
3

-

-

-

2
5
1
3

2
5
1
-

1
5
1
0

4
4
4
3
1
1

Ágazathoz kapcsolódó tantárgy: Fizika
Kötelezően választható tantárgy: Emelt szintű érettségi vagy Idegen nyelv vagy Kémia
vagy Informatika vagy Szakmai tantárgy*
Pénzügyi és vállalkozói ismeretek
Érettségire épülő (fő) szakképesítés

-

2
-

2
1

2
1

8

1
8

7

7

Érettségi vizsga keretében megszerezhető szakképesítés
Rendelkezésre álló órakeret/hét

3
35

3
36

3
35

3

Tanítási hetek száma

36

36

36

31

Éves összes óraszám

1260

1296

1260

1085

-
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5
1
-

35

Rendészet és közszolgálat (Közszolgálati ügyintéző): (tervezett)
Tantárgyak
Magyar nyelv és irodalom
Idegen nyelv
Matematika
Történelem
Etika
Informatika
Művészetek
Testnevelés
Osztályfőnöki
Kötelező komplex természettudományos tantárgy

9. évf.
4
4
3
2

10. évf.
4
4
3
2

11. évf.
4
4
3
3
1
1
5
1
-

12. évf.
4
4
3
3
1
1

-

-

2

2

-

-

5
1
3

5
1
-

Ágazathoz kapcsolódó tantárgy: Biológia
Földrajz
Kötelezően választható tantárgy: Emelt szintű érettségi vagy Idegen nyelv vagy Földrajz
vagy Informatika vagy Szakmai tantárgy*
Pénzügyi és vállalkozói ismeretek
Érettségire épülő (fő) szakképesítés

-

2
-

2
1
2

2
1
2

8

1
8

7

7

Érettségi vizsga keretében megszerezhető szakképesítés

3

3

4

3

Rendelkezésre álló órakeret/hét

35

36

35

35

Tanítási hetek száma

36

36

36

31

Éves összes óraszám

1260

1296

1260

1085

29

5
1
-

SZAKGIMNÁZIUMI KÉPZÉS
2018/2019-es tanévtől

Szakgimnáziumok közismereti óraterve:
A

1.

Tantárgyak

B
9. évf.

C
10. évf.

D
11. évf.

E

F

G

12. évf.

9–12. évf.
óraszám

13. évf.

összesen

H
13. évf. óraszám
összesen

2.

Magyar nyelv és irodalom

4

4

4

4

556

–

–

3.

Idegen nyelv

4

4

4

4

556

–

–

4.

Matematika

3

3

3

3

417

–

–

5.

Történelem

2

2

3

3

345

–

–

6.

Etika

–

–

–

1

31

–

–

7.

Informatika

2

2

–

–

144

–

–

8.

Művészetek

1

–

–

–

36

–

–

9.

Testnevelés

5

5

5

5

695

–

–

10.

Osztályfőnöki

1

1

1

1

139

–

–

11.

Kötelező komplex
természettudományos tantárgy

3

–

–

–

108

–

–

12.

Ágazathoz kapcsolódó
természettudományos tantárgy*

2

2

2

–

216

–

–

13.

Kötelezően választható tantárgy**

–

–

2

2

134

–

–

14.

Pénzügyi és vállalkozói ismeretek

–

1

–

–

36

–

–

15.

Szakmai tárgyak órakerete

8

12

11

12

1488

31

961

16.

Szabadon tervezhető órakeret

–

–

–

–

–

4

124

35

36

35

35

–

35

–

17. Rendelkezésre álló órakeret/hét
18. Tanítási hetek száma

36

36

36

31

–

31

–

19. Éves összes óraszám

1260

1296

1260

1085

4901

1085

1085
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Szakmai tantárgyak óratervei:
Szakközépiskolai képzések:
Szakközépiskolai mezőgazdasági gépész ágazati képzés óraterve (KIFUTÓ):
Ágazati szakképzés

Ágazati szakképzés a közismereti oktatással párhuzamosan
Szakmai
követelménymodulok

Tantárgyak

9.
heti óraszám
e

Munkahelyi
11500-12 Munkahelyi
egészség és
egészség és biztonság
biztonság

gy

10.
ögy

heti óraszám
e

közismeret nélkül

11.
ögy

gy

heti óraszám
e

gy

12.
ögy

e

1

5/13 és 2/14.

1/13

heti óraszám
gy

heti óraszám
e

gy

Szakképesítésspecifikus
utolsó évf.

ögy

heti óraszám
e

0,5

11499-12
Foglalkoztatás II.

Foglalkoztatás II.

0,5

11498-12
Foglalkoztatás I.
(érettségire épülő
képzések esetén)

Foglalkoztatás I.

2

10925-12
Agrárműszaki alapok

Géprajz,
gépelemek,
mechanika

1

Anyagismeret

1

Agrárműszaki
alapok gyakorlat
Agrárműszaki
erőgépek

2

1

1

3

1

1
2

2

2

1

2

31

6,5
1

3

3

gy

10975-12
Agrárműszaki
erőforrások

11049-12
Mezőgazdasági
termelés gépei

11050-12
Gépek üzemeltetése a
mezőgazdaságban

Agrárműszaki
erőgépek gyakorlata
Mezőgazdasági
munkagépek

1

2

2

1

2

5

3

Mezőgazdasági
munkagépek
gyakorlat

4

3

Mezőgazdasági
gépek üzemeltetése

4

2

4

4

3

4

Gépek üzemeltetése
a mezőgazdaságban
gyakorlat
Mezőgazdasági
ismeretek

6,5

1

1

2

11051-12
Mezőgazdasági és
Vállalkozási
vállalkozási ismeretek ismeretek
összes óra
összes óra

2
4

2

5

2

70
6

6

2

105
7

8

32

8

3

15,5

15,5

140

16,5

14,5

160
11

31

31

Új típusú Szakközépiskolai képzések óraterve:
OKJ 34 521 08 MEZŐGAZDASÁGI GÉPÉSZ SZAKKÉPESÍTÉS óraszámai évfolyamonként
Szakközépiskolai képzés közismereti oktatással
Szakmai
követelménymodulok

Tantárgyak

1/9. évfolyam
elméleti
heti
óraszám

gyakorlati
heti
óraszám

2/10. évfolyam
ögy

elméleti
heti
óraszám

gyakorlati
heti
óraszám

3/11. évfolyam
ögy

elméleti
heti
óraszám

gyakorlati
heti
óraszám

Szakközépiskolai képzés közismereti oktatás
nélkül
1. évfolyam
2. évfolyam
elméleti
heti
óraszám

gyakorlati
heti
óraszám

ögy

elméleti gyakorlati
heti
heti
óraszám óraszám

11500-12
Munkahelyi
egészs

Munkahelyi
egészség és bizton

11499-12
Foglalkoztatás
II.

Foglalkoztatás II.

0,5

0,5

Foglalkoztatás I.

2

2

11497-12
Foglalkoztatás
I.
10974-12
Agrármunka-,
tűz és
környezet-véd

0,5

Munka-, tűz és
környezetvédelem
0,5

Mezőgazdasági
11044-12
munkagépek
Mezőgazdasági
Mezőgazdasági
munkagépek
munkagépek gy
11045-12
Mezőgazdasági
gépek
üzemeltetése
11046-12
Erőgépek

0,5

Szakmai
számítások
Gépüzemeltetés
gyakorlat
Mezőgazdasági
erőgépek

0,5
3

3
6

3
6

3
7

1

1
6

1

7

6

4,5

3

33

3,5
3,5

13
1,5

Mezőgazdasági
erőgépek gyak
11047-12
Mezőgazdasági
Mezőgazdasági és
és
gazdálkodási ism
gazdálkodási
alapi
Szakmai alapozó
11048-12
ismeretek
Agrárgépészeti
Szakmai alapozó
alapfeladatok
gyakorlatok
Osztályfőnöki
Összes óra
Összes óra

6

3

1

3

1,5

2

7

3,5

1

2

2,5

2
6

-

-

5

12
17

6
-

10
140

-

-

-

1

15

10,5

15

11,5

25

140

34

25,5

1
23,5
35

11,5
160

23,5
35

Szakközépiskolai családi gazdálkodó képzés óraterve
Szakközépiskolai képzés
közismereti oktatás nélkül

Szakközépiskolai képzés közismereti oktatással
1/9. évfolyam
heti óraszám

A fő szakképesítésre
vonatkozóan:

Összesen

e

gy

9

8

Összesen

ögy

2/10. évfolyam
heti óraszám
e

gy

8

17

140

17

ögy

3/11.
évfolyam

heti óraszám heti óraszám
e

gy

e

gy

7,5

18

16

19

140

25,0

1. évfolyam

25,5

Foglalkoztatás II.

0,5

0,5

11497-12
Foglalkoztatás I.

Foglalkoztatás I.

2

2

11033-12 Család- és
háztartásellátás

11034-16 Üzemgazdaság,
ügyvitel
11036-16 Napi tevékenységek
11038-12 Kreatív
textilfeldolgozás

11039-16 Mezőgazdasági
termelés és feldolgozás

Élelmiszerek és táplálkozási,
ételkészítési alapismeretek
Családellátás, - gondozás
Lakókörnyezet kialakítás
Család- és háztartás-ellátási
gyakorlat

3

3

3
1

2
1
4

Üzemgazdasági, ügyviteli ismeretek
Napi tevékenységek gyakorlata
Varrási, kézimunkázási
alapismeretek
Varrás, kézimunkázás gyakorlat
Kertművelés, kertészeti
termékfeldolgozás
Állattartás, állati termékfeldolgozás
Növénytermesztés és feldolgozás
gyakorlat
Állati termékelőállítás és feldolgozás
gyakorlat

heti óraszám
e

gy

9

26

160

35

11499-12
Foglalkoztatás II.

ögy

2. évfolyam

35

4
2

3
9

2
5

2

3
7

1,5
4

9
2

4

9

1

2

1

2

2

1

2

1

2

2

2

2

4

4

4

2

2

5

4

4
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Szakközépiskolai kistermelői élelmiszerelőállító, falusi vendéglátó képzés óraterve
Szakközépiskolai képzés
közismereti oktatás nélkül

Szakközépiskolai képzés közismereti oktatással
1/9. évfolyam
heti óraszám

A fő szakképesítésre vonatkozóan:

Összesen

e

gy

8

9

ögy

2/10. évfolyam
heti óraszám
e

gy

11

14

140

Összesen

ögy

3/11.
évfolyam

1. évfolyam

heti óraszám heti óraszám
e

gy

e

gy

10,5

15

15

20

140

17

25

25,5
0,5

0,5

11497-12
Foglalkoztatás I.

Foglalkoztatás I.

2

2

11614-16 Kistermelői tartósítási
módok
11615-16 Kistermelői zöldség- és
gyümölcsfeldolgozás
11616-16 Kistermelői húsfeldolgozás
11617-16 Kistermelői sütő-, cukrászés édesipari termékek előállítása
11618-16 Erjedésipari és jövedéki
ismeretek alapjai kistermelőknek

1
1
1
3

13

22
35

4

2

2
3

Húsipar alapjai
Húsipari gyakorlat
Sütő-, cukrászipar alapjai
Édesipar alapjai
Sütő- cukrász, édes gyakorlat
Sörkészítés
Gyümölcsbor-, párlatkészítés
Erjedésipari gyakorlat

gy

1
1
1
1

1

Zöldség-, gyümölcsfeldolgozás gyakorlat

e

35

Foglalkoztatás II.

Áruismeret
Mikrobiológia
Táplálkozásélettan
Tartósítás
Tartósítás gyakorlat
Zöldség-, gyümölcsfeldolgozás

heti óraszám

160

11499-12
Foglalkoztatás II.

11613-16 Élelmiszeripari áruismeret
kistermelőknek

ögy

2. évfolyam

4
2

2
5

4

4
1

4
1
7

9
1,5
1,5

2
1,5
6

36

6

11619-16 Kistermelői tejtermékek és
sajt előállítása
11620-16 Higiénia és
minőségbiztosítás kistermelőknek
11034-16 Üzemgazdaság, ügyvitel
11035-12 Vendéglátás
11037-12 Falusi vendégfogadás

Tejtermékelőállítás
Sajt és túrókészítés
Tejtermékek, sajtkészítés gyakorlat
Higiénia
Minőségbiztosítás
Üzemgazdasági, ügyviteli ismeretek
Vendéglátás, idegenforgalom

1
1

1
1
3

4

1

0,5
1
2

1
1,5

3

2

Vendéglátás, idegenforgalom gyakorlat

2

4

Falusi vendégfogadás alapjai
Falusi vendégfogadás gyakorlat

2

2
9

7

Szakács képzés óraterve:
Szakközépiskolai képzés
közismereti oktatás nélkül

Szakközépiskolai képzés közismereti oktatással
1/9. évfolyam
heti óraszám

A fő szakképesítésre vonatkozóan:

Összesen

e

gy

11

6

ögy

2/10. évfolyam
heti óraszám
e

gy

5,5

19,5

140

Összesen

ögy

3/11.
évfolyam

1. évfolyam

heti óraszám heti óraszám
e

gy

e

gy

5,5

20

9,5

22

140

17

25

25,5

e

gy

11

20,5

31,5

Foglalkoztatás II.

0,5

0,5

11497-12
Foglalkoztatás I.

Foglalkoztatás I.

2

2

11518-16 Élelmiszerismeret

heti óraszám

160

11499-12
Foglalkoztatás II.

Gazdálkodási ismeretek

ögy

2. évfolyam

31,5

Vendéglátó gazdálkodás

3

1

1

2

2

Általános élelmiszerismeret

2

1

1

1,5

2

37

11519-16Élelmiszerbiztonsági
alapismeretek
12096-16 Szakács szakmai
idegennyelv

Élelmiszerbiztonságról általában

0,5

Vendéglátás higiéniája
Szakmai idegen nyelv
Ételkészítési ismeretek alapjai
elmélet

12094-16 Ételkészítési ismeretek
alapjai

0,5

1

0,5

0,5

1

2

4,5

3,5

Ételkészítési ismeretek alapjai
gyakorlat I.

6

4,5

Ételkészítési ismeretek alapjai
gyakorlat II.
12095-16 Ételkészítési ismeretek

16,5

Ételkészítési ismeretek elmélet

17,5

2

Ételkészítési ismeretek gyakorlat

1
3

4
20

20,5

Szakközépiskolai lovász képzés óraterve:
Szakközépiskolai képzés közismereti oktatással
1/9. évfolyam

A fő szakképesítésre
vonatkozóan:
11500-12
Munkahelyi egészség és
biztonság
11499-12
Foglalkoztatás II.

Összesen

heti
óraszám
e
gy
7,5 9,5

Összesen

17,0

Munkahelyi egészség és biztonság

ögy

140

2/10. évfolyam
heti
óraszám
e
gy
11
14
25,0

ögy

140

Szakközépiskolai képzés
közismereti oktatás nélkül

3/11.
évfolyam
heti
óraszám
e
gy
12,5 13

heti
óraszám
e
gy
12,5 19

25,5

31,5

0,5

1. évfolyam

0,5

Foglalkoztatás II.

0,5
38

0,5

ögy

160

2. évfolyam
heti
óraszám
e
gy
14,5 17
31,5

11497-12
Foglalkoztatás I.

Foglalkoztatás I.
Tartás és takarmányozás

10951-16
Lógondozási feladatok

Tartás és takarmányozás
gyakorlata
Anatómia és egészségtan
Anatómia és egészségtan
gyakorlata
Lótenyésztés

11016-12
Lótenyésztési feladatok

3

2
4

1

10953-16
Fogathajtási feladatok

Fogathajtás

Lovaglás gyakorlata
Fogathajtás gyakorlata

3

2,5

4
3

3
1

1

2
1

6

1

2

4,5

2

1

Gazdálkodási ismeretek
Lovaglás

2

2

Lótenyésztés gyakorlata

11017-12
Lovaglási feladatok I.

2

2
2

2
2

2
2,5

2

2
2

39

2
4

1
3

2
2

2
3

1
2

2
2

5

2
5

1
3

4,5
2

4

4,5

Új típusú szakgimnáziumi képzések óraterve:
Agrár gépész ágazat (KIFUTÓ):
9.

10.

heti óraszám

11.

heti óraszám

heti óraszám
ögy

Összesen

12.

5/13.

1/13.

heti óraszám

heti óraszám

heti óraszám

ögy

gy

e

gy

e

gy

e

gy

e

gy

e

4,5

6,5

5,5

5,5

5

5

5,5

4,5

16

15

15

140
Összesen

11

gy

e

gy

14,5

16

15

140

11

heti óraszám
ögy

e

A fő szakképesítésre vonatkozóan:

2/14.

160

10

10

31

29,4

31

11499-12
Foglalkoztatás II.
11498-12
Foglalkoztatás I. (érettségire épülő
képzések esetén)

Foglalkoztatás II.

0,5

0,5

Foglalkoztatás I.

2

2

11500-12 Munkahelyi egészség és
biztonság

Munkahelyi egészség és
biztonság

0,5

Gazdálkodási ismeretek

1

11906 -16 Agrárvállalkozási,
kereskedelmi ismeretek

10925-16
Agrárműszaki alapok

Gazdálkodási alapgyakorlatok

1,5
2

Géprajz, gépelemek, mehanika

1

Anyagismeret

1

Agrárműszaki alapok szakmai
gyakorlat

0,5

11049-16 Mezőgazdasági termelés
gépei
11050-16 Gépek üzemeltetése a
mezőgazdaságban

Erőgépek szakmai gyakorlat
Munkagépek
Munkagépek szakmai
gyakorlat

2

0,5

0,5
2

1

1

1,5
1

4
1

2

Erőgépek
10975-16 Agrárműszaki erőforrások

2

0,5

1

2

2
1

1
1,5

5
2

1

1

1
1

1
2

1

4
5

1

Gépek üzemeltetése

4,5

4

4
5

3

4
7

7

40

5
3

7

Gépek üzemeltetése szakmai
gyakorlat

1

7

Mezőgazdasági ismeretek
11908-16 Mezőgazdasági ismeretek

1

1

Mezőgazdasági ismeretek
szakmai gyakorlat

2

1,5

1,5

Közszolgálati ügyintéző (KIFUTÓ):
9.

10.

heti
óraszám

A fő szakképesítésre
vonatkozóan:

Összesen

heti
óraszám

11.

ögy

heti
óraszám

ögy

12.

5/13.

1/13.

heti
óraszám

heti
óraszám

heti
óraszám

2/14.

ögy

heti
óraszám

e

gy

e

gy

e

gy

e

gy

e

gy

e

gy

e

gy

6,5

4,5

8

4

5,5

4,5

5,5

4,5

19

12

17

12

19

12

140
Összesen

11,0

12,0

140
10,0

160
10,0

31,0

29,0

31,0

11499-12
Foglalkoztatás II.

Foglalkoztatás II.

0,5

0,5

11498-12
Foglalkoztatás I. (érettségire
épülő képzések esetén)

Foglalkoztatás I.

2

2

11654-16 Rendvédelmi jog és
közigazgatás

11655-16 Magánbiztonság a
közszolgálati ügykezelő
számára

Közszolgálati ügyintézői
ismeretek
Magánbiztonság és
vagyonvédelem I.
Magánbiztonság és
vagyonvédelem II.
Magánbiztonság és
vagyonvédelem III.
Magánbiztonság és
vagyonvédelem IV.
gyakorlat

1,5
1
1
0,5
1

41

Személy és
vagyonvédelemi ismeretek
gyakorlat
Személy és vagyonőri és
közterület-felügyelői
ismeretek gyakorlat
Rendvédelmi szervek és
alapfeladatok I.
Rendvédelmi szervek és
alapfeladatok II.
Rendvédelmi szervek és
11553-16 Rendvédelmi szervek alapfeladatok III.
és alapfeladatok
Rendvédelmi szervek és
alapfeladatok IV.
Rendvédelmi szervek és
alapfeladatok V.
Rendvédelmi szervek és
alapfeladatok gyakorlat
Közszolgálati ügyintézői
11556-16 Társadalomismeret ismeretek
és szakmai kommunikáció
Közszolgálati ügyintéző
gyakorlati ismeretek
11657-16 Rendészeti szakmai Rendészeti szakmai idegen
idegen nyelv
nyelv
11658-16 Rendészeti szakmai Rendészeti szakmai
informatika
informatika
Önvédelem és intézkedés
taktika gyakorlat I.
Önvédelem és intézkedés
taktika gyakorlat II.
11552-16 Önvédelem és
Önvédelem és intézkedés
intézkedéstaktika
taktika gyakorlat III.
Önvédelem és intézkedés
taktika gyakorlat IV.
Önvédelem és intézkedés
taktika

0,5

1
1

0,5

2,5

2,5
4

4
4

4
2

2

1

1

0,5
0,5
1
0,5
0,5
3,5

3,5
3

3
3
0,5

42

3
2

2

10069-12 Irodai asszisztensi
feladatok
10067-12 Gépírás,
dokumentum készítés
iratkezelés
11555-16 Ügykezelés a
közszolgálatban
11632-16 Közszolgálati
ügyintéző alapfeladatok
11559-16 E-közigazgatási
ismeretek
11560-16 Ügyfélszolgálati
kommunikáció magyar és
idegen nyelven
11385-16 Magyar- és idegen
nyelvű panaszkezelés

Ügyviteli ismeretek

1

Ügyviteli ismeretek
Ügyviteli ismeretek
Ügyviteli gyakorlat
Közszolgálati ügyintézői
ismeretek
Közszolgálati ügyintézői
gyakorlat
E-közigazgatás elmélete
E-közigazgatás gyakorlata
Ügyfélszolgálati
kommunikáció
Ügyfélszolgálati
kommunikáció gyakorlat
Ügyfélszolgálati
kommunikáció
Ügyfélszolgálati
kommunikáció gyakorlat

1
4

4
2,5

1,5

1,5

4
1,5

2,5
3

2
4

4
1

2
4

2
2,5

2
2,5

3
2

2
2,5

43

3

2,5

XXXI. AGRÁR GÉPÉSZ ágazathoz tartozó 54 521 05 MEZŐGAZDASÁGI GÉPÉSZTECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ
(az 51 621 01 Agrár vállalkozó mellék-szakképesítéssel)
9.

A fő szakképesítésre vonatkozó:

Összesen
Összesen

A tantárgy
kapcsolódása

10.

e

gy

e

gy

4,5

2

6

6

11.
ögy

e

gy

2,5

4

140
8

12.
ögy

5/13.

1/13.

e

gy

e

gy

e

gy

4

0

17

14

17

12

140

12

2/14.
ögy

e

gy

17

14

160

11

12

31

29

31

11499-12
Foglalkoztatás II.

Foglalkoztatás II.

fő szakképesítés

0,5

0,5

11498-12
Foglalkoztatás I. (érettségire épülő
képzések esetén)

Foglalkoztatás I.

fő szakképesítés

2

2

11500-12 Munkahelyi egészség és
biztonság

Munkahelyi egészség és
biztonság

fő szakképesítés

1

Géprajz, gépelemek,
mechanika

fő szakképesítés

2,5

Anyagismeret

fő szakképesítés

1,5

Agrárműszaki alapok
szakmai gyakorlat

fő szakképesítés

Erőgépek

fő szakképesítés

Erőgépek szakmai
gyakorlat

fő szakképesítés

Munkagépek

fő szakképesítés

Munkagépek szakmai
gyakorlat

fő szakképesítés

Gépek üzemeltetése

fő szakképesítés

3,5

3,5

Gépjavítás

fő szakképesítés

2,5

2,5

Gépek üzemeltetése
szakmai gyakorlat

fő szakképesítés

10925-16 Agrárműszaki alapok

10975-16 Agrárműszaki
erőforrások
11049-16 Mezőgazdasági termelés
gépei

11050-16 Gépek üzemeltetése a
mezőgazdaságban

Mezőgazdasági ismeretek
11908-16 Mezőgazdasági ismeretek Mezőgazdasági ismeretek
szakmai gyakorlat
11906-16 Agrárvállalkozási,
kereskedelmi ismeretek

Gazdálkodási
alapismeretek

0,5

0,5

2

0,5

4,5
1,5
2

3
2

4
1

2,5

3

2

2

4
3

1

4

2
4,5

1

3
4

4

4

7

fő szakképesítés

2

fő szakképesítés

2

7
2

1,5

fő szakképesítés

1,5
1,5

44

2

2

3,5

Gazdálkodási
alapgyakorlatok
11906-16 Agrárvállalkozási,
kereskedelmi ismeretek

fő szakképesítés

Gazdálkodási ismeretek
Gazdálkodási gyakorlatok

Ágazati szakmai kompetenciák erősítése

2

51 621 01
Agrár vállalkozó
51 621 01
Agrár vállalkozó

2
1

2,5

5

3

helyi
tanterv szerint

XXXIII. MEZŐGAZDASÁG ágazathoz tartozó 54 621 02 MEZŐGAZDASÁGI TECHNIKUS szakképesítéshez (a 34 621 03 ÁLLATTARTÓ
SZAKMUNKÁS mellék-szakképesítéssel)
9.

Összesen
A fő szakképesítésre vonatkozó:

10.

e

gy

e

gy

3

5

5

7

A tantárgy kapcsolódása

11.
ögy

e

gy

4

7

140

Összesen

8

12

12.
ögy

5/13.

1/13.

e

gy

e

gy

e

gy

5

7

13,5

18

12

17,5

140
11

2/14.
ögy

e

gy

13,5

18

160
12

31,5

29,5

31,5

11499-12
Foglalkoztatás II.

Foglalkoztatás II.

fő szakképesítés

0,5

0,5

11498-12
Foglalkoztatás I. (érettségire
épülő képzések esetén)

Foglalkoztatás I.

fő szakképesítés

2

2

Állattenyésztés I.

fő szakképesítés

Takarmányozástan

fő szakképesítés

Állattenyésztési
alapgyakorlatok I.

fő szakképesítés

Anatómia és élettan I.

fő szakképesítés

11495-16
Takarmányozástan és általános
állattenyésztés

1

1
2
3

1

2
1

45

2
5
2

11054-12
Állattenyésztés - és tartás

11500-12
Munkahelyi egészség és
biztonság
11906-16
Agrárvállalkozási, kereskedelmi
ismeretek

11052-12
Gépüzemeltetés és -karbantartás

11053-12
Szántóföldi növénytermesztés

11082-12
Kertészeti növénytermesztés

Állatok egészségvédelme
I.

fő szakképesítés

Állattenyésztési
alapgyakorlatok II.

fő szakképesítés

Állattenyésztés II.

fő szakképesítés

Állattenyésztés gyakorlat

fő szakképesítés

Munkavédelem

fő szakképesítés

Gazdálkodási
alapismeretek

fő szakképesítés

Gazdálkodási
alapgyakorlatok

fő szakképesítés

Géptan

fő szakképesítés

Géptan gyakorlat

fő szakképesítés

Növénytermesztés

fő szakképesítés

Növénytermesztés
gyakorlat

fő szakképesítés

Kertészet

fő szakképesítés

Kertészet gyakorlat

fő szakképesítés

Állattartás

34 621 03
Állattartó szakmunkás

Állattartás gyakorlata

34 621 03
Állattartó szakmunkás

Állathigiénia és
állategészségügy

34 621 03
Állattartó szakmunkás

Állathigiéniai és állategészségügyi gyakorlat

34 621 03
Állattartó szakmunkás

10997-16
Állattartás

11003-12 Az állat és környezete,
állathigiéniai feladatok

1

2

1

3

5
3

3
6

1

6

1

1

1

1

1

2

1

2
1

2

1

5
2

1

2

3

4

3

2

4

4
5

1,5
1

2

2
1

1

1
2

1

2

4
1

46

2

4
1

2

2

Takarmányozás

34 621 03
Állattartó szakmunkás

Takarmányozási
gyakorlat

34 621 03
Állattartó szakmunkás

Gazdasági állatok
szaporítása

34 621 03
Állattartó szakmunkás

Gazdasági állatok
szaporítási gyakorlat

34 621 03
Állattartó szakmunkás

Állattartás gépei

34 621 03
Állattartó szakmunkás

Állattartás műszaki
gyakorlat

34 621 03
Állattartó szakmunkás

Gazdálkodási ismeretek

34 621 03
Állattartó szakmunkás

Gazdálkodási ismeretek
gyakorlat

34 621 03
Állattartó szakmunkás

11004-16 Takarmányozás

11005-12 Szaporítás és
utódgondozás feladatai

11597-16 Állattartás gépei

11001-16 Agrárkereskedelem,
vállalkozás és ügyvitel

Ágazati szakmai kompetenciák erősítése

helyi
tanterv szerint
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XXXVIII. RENDÉSZET ÉS KÖZSZOLGÁLAT ágazathoz tartozó 54 345 01 KÖZSZOLGÁLATI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ
(az 52 345 04 KÖZSZOLGÁLATI ÜGYKEZELŐ MELLÉK-SZAKKÉPESÍTÉSSEL)
9.

Összesen

e

gy

e

gy

4

4

8

4

A tantárgy
kapcsolódása

A fő szakképesítésre vonatkozó:

11553-16
Rendvédelmi szervek és
alapfeladatok

11556-16
Társadalomismeret és szakmai
kommunikáció
11632-16
Közszolgálati ügyintéző
alapfeladatok

8

Magánbiztonság és
vagyonvédelem I.

52 345 04 Közszolgálati
ügykezelő

Magánbiztonság és
vagyonvédelem II.

52 345 04 Közszolgálati
ügykezelő

Személy- és vagyonőri és
közterület-felügyelői
ismeretek gyakorlat I.

52 345 04 Közszolgálati
ügykezelő

Személy- és vagyonőri és
közterület-felügyelői
ismeretek gyakorlat II.

52 345 04 Közszolgálati
ügykezelő

Rendvédelmi szervek és
alapfeladatok I.

fő szakképesítés

Rendvédelmi szervek és
alapfeladatok II.

fő szakképesítés

Rendvédelmi szervek és
alapfeladatok III.

fő szakképesítés

Rendvédelmi szervek és
alapfeladatok IV.

fő szakképesítés

Rendvédelmi szervek és
alapfeladatok gyakorlat

fő szakképesítés

Társadalomismeret és
kommunikáció

fő szakképesítés

Közszolgálati ügyintézői
gyakorlat

fő szakképesítés

ögy

e

gy

3

1

12.
ögy

5/13.

1/13.

e

gy

e

gy

e

gy

3

2,5

19

12

18

11,5

70

12

2/14.
ögy

e

gy

19

12

160

11

12

31

29,5

31

4
1

1

1

4

4
8

8
2

2
1

1

1

52 345 04 Közszolgálati
ügykezelő

Közszolgálati ügyintézői
ismeretek

11.

70

Összesen

11655-16
Magánbiztonság közszolgálati
ügykezelő számára

10.

1
1
6
1,5

48

6
2

1,5

2

11654-16
Rendvédelmi jog és közigazgatás

11552-16
Önvédelem és intézkedéstaktika

Jogi ismeretek I.

fő szakképesítés

Jogi Ismeretek II.

fő szakképesítés

Jogi ismeretek I.

52 345 04 Közszolgálati
ügykezelő

1

1
2

2

Önvédelem és
intézkedéstaktika gyakorlat
I.

fő szakképesítés

Önvédelem és
intézkedéstaktika gyakorlat
II.

fő szakképesítés

Önvédelem és
intézkedéstaktika gyakorlat
III.

fő szakképesítés

Önvédelem és
intézkedéstaktika gyakorlat
IV.

fő szakképesítés

1

4

4

3

3

1

1

10069-12
Irodai asszisztensi feladatok
10067-12
Gépírás, dokumentum készítés,
iratkezelés
11657-16
Rendészeti szakmai idegen nyelv

Ügyviteli ismeretek II.

52 345 04 Közszolgálati
ügykezelő

1,5

Ügyviteli ismeretek I.

52 345 04 Közszolgálati
ügykezelő

2

Rendészeti szakmai idegen
nyelv

52 345 04 Közszolgálati
ügykezelő

11658-16
Rendészeti szakmai informatika

Rendészeti szakmai
informatikai gyakorlat

52 345 04 Közszolgálati
ügykezelő

11555-16
Ügykezelés a közszolgálatban

Ügykezelési ismeretek I.

fő szakképesítés

Ügykezelési ismeretek II.

fő szakképesítés

E-közigazgatás elmélete

fő szakképesítés

E-közigazgatás gyakorlata

fő szakképesítés

Ügyfélszolgálati
kommunikáció

fő szakképesítés

Ügyfélszolgálati
kommunikáció gyakorlat

fő szakképesítés

Ügyfélszolgálati
panaszkezelés

fő szakképesítés

Ügyfélszolgálati
panaszkezelés gyakorlat

fő szakképesítés

11559-16
E-közigazgatási ismeretek
11560-16
Ügyfélszolgálati kommunikáció
magyar és idegen nyelven
11385-12
Magyar- és idegen nyelvű
panaszkezelés

1

1
1
4

4
2,5

4

2,5
4

2
3

2
3

3
2

2
2,5
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3

2,5

11553-16
Rendvédelmi szervek és
alapfeladatok

Rendvédelmi szervek és
alapfeladatok I.

52 345 04 Közszolgálati
ügykezelő

Rendvédelmi szervek és
alapfeladatok II.

52 345 04 Közszolgálati
ügykezelő

Rendvédelmi szervek és
alapfeladatok III.

52 345 04 Közszolgálati
ügykezelő

Rendvédelmi szervek és
alapfeladatok IV.

52 345 04 Közszolgálati
ügykezelő

Rendvédelmi szervek és
alapfeladatok gyakorlat

52 345 04 Közszolgálati
ügykezelő

Rendvédelmi szervek és
alapfeladatok

52 345 04 Közszolgálati
ügykezelő

Önvédelem és
52 345 04 Közszolgálati
intézkedéstaktika gyakorlat
ügykezelő
I.
Önvédelem és
52 345 04 Közszolgálati
intézkedéstaktika gyakorlat
ügykezelő
II.
11552-16
Önvédelem és intézkedéstaktika

Önvédelem és
52 345 04 Közszolgálati
intézkedéstaktika gyakorlat
ügykezelő
III.
Önvédelem és
52 345 04 Közszolgálati
intézkedéstaktika gyakorlat
ügykezelő
IV.
52 345 04 Közszolgálati
Önvédelem és
ügykezelő
intézkedéstaktika gyakorlat

Ágazati szakmai kompetenciák erősítése

helyi tanterv szerint
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4.3. A nem kötelező tanórai foglalkozások
Nem kötelező tanórai foglalkozások az iskola által kínált emelt és középszintű szabadon
választható érettségi vizsgára felkészítő foglalkozások. Ezekre a foglalkozásokra 10.
évfolyamban kell a diákjainknak jelentkezni. A jelentkezések függvényében 11-12. évfolyamon
kerülnek a foglalkozások megszervezésre.
Emelt szintű vizsgákra történő felkészítés:




Belügyi rendészeti ismeretek
Testnevelés
Szakmai tantárgyak

Középszintű érettségi vizsgákra történő felkészítés:




Belügyi rendészeti ismeretek
Biológia
Informatika

4.4. A kötelező, kötelezően választandó
A szabadon tervezhető órakeret érettségi tantárgyak közötti szétosztásával az egyes
évfolyamokon, az egyes tantárgyak által kapott plusz óraszámú tantárgyak tanulása és az
azokon való részvétel a tanulóink számára kötelező.
Ezekben a plusz órákban

4.5. Az oktatásban alkalmazható tankönyvek, tanulmányi segédletek és taneszközök
kiválasztásának elveit, figyelembe véve a tankönyv térítésmentes igénybevétele
biztosításának kötelezettségét
Minden tanévben csak a Könyvtárellátó Nonprofit Kft tankönyvjegyzékében szereplő,
hivatalosan tankönyvvé nyilvánított kiadványokat rendeljük meg, kivételek ez alól a
nyelvkönyvek.
A tankönyvrendelésben a törvényi előírásoknak megfelelően járunk el az alábbiak
szerint:






A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény
20/2012. EMMI rendelet
A nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról szóló 2013. évi CCXXXII törvény
17/2014. (III. 12.) EMMI rendelet a tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítás,
a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről
Az emberi erőforrások minisztere 21/2015. (IV. 17.) EMMI rendelete a tankönyvvé,
pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai
tankönyvellátás rendjéről szóló 17/2014. (III. 12.) EMMI rendelet módosításáról.

A tankönyvellátásban közreműködők feladatai:
Az igazgató felelős:
 a tankönyvellátás megszervezéséért,
 a tankönyvellátás helyi rendjének kialakításáért
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 a tankönyvfelelős megbízásáért, az illetékes szervezetek véleményének beszerzéséért.
A tankönyvfelelős/ könyvtáros:
 kapcsolatot tart a tankönyvellátás megszervezésében résztvevő személyekkel
(igazgató, osztályfőnökök, munkaközösség-vezetők, szaktanárok, szülők) és a
Kellóval,
 dokumentálja és összesíti a normatív kedvezményekre való jogosultságot,
 lebonyolítja a tankönyvrendelést, pótrendelést, visszáruzást, átveszi és kiosztja a
tankönyveket
 gondoskodik a tartós tankönyvek kikölcsönzéséről és év végi begyűjtéséről.
A munkaközösség-vezetők szakmai szempontból koordinálják a tankönyvek kiválasztását:
 előnyben részesítik a tartós tankönyveket,
 szorgalmazzák egységes tankönyvcsaládok használatát,
 évfolyamonként összesítik és továbbítják a megrendelni kívánt tankönyveket.
Az osztályfőnökök:
 kiosztják és begyűjtik a normatív kedvezményre vonatkozó nyilatkozatokat,
 kiosztják és begyűjtik a szülők rendelési igényét tartalmazó nyomtatványt,
 részt vesznek a tanév végén a kölcsönzött könyvek begyűjtésében.
A szaktanárok: a munkaközösséggel egyeztetve kiválasztják az általuk tanított osztályok
számára a megrendelni kívánt tankönyvet.

4.6. A Nemzeti alaptantervben (a továbbiakban: Nat) meghatározott pedagógiai
feladatok helyi megvalósításának részletes szabályai
A középiskolai nevelés-oktatás szakaszában folyó nevelés-oktatás feladata az iskolai
alapműveltség árnyalása és megszilárdítása, melynek során már megjelennek a
pályaválasztáshoz, a továbbtanuláshoz, a munkavállalói szerephez, a szakképesítések
megszerzéséhez szükséges kompetenciák.
Az értelmi és érzelmi intelligencia mélyítését, gazdagítását a drámapedagógia eszköztárának
alkalmazásával kívánjuk megvalósítani.
Az önismeret alakításával, a fejlesztő értékelés és önértékelés képességének fejlesztéséve, az
együttműködés értékének tudatosításával a családban, a társas kapcsolatokban, a barátságban,
a csoportban.
A tanulási stratégiák megválasztásában kitüntetett szempont: az életkori jellemzők figyelembevétele; az ismeretek tapasztalati megalapozása és az ismeretszerzés deduktív útjának
bemutatása.
A kreativitás fejlesztése; az írásbeliség és a szóbeliség egyensúlyára való törekvés; a tanulók
egészséges terhelése, érési folyamatuk követése, személyre szóló, fejlesztő értékelésük.
A személyiség erkölcsi arculatának értelmi és érzelmi alapozásával; helyes magatartásformák
megismertetésével és gyakoroltatásával.
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A biztonságos szóbeli és írásbeli nyelvhasználat és az alapvető képességek, készségek
elsajátításával; a mentális képességek célirányos fejlesztésével; az önálló tanulás és az
önművelés alapozásával.
Fokozatosan kialakítjuk, bővítjük az együttműködésre építő kooperatív-interaktív tanulási
technikákat és a tanulásszervezési módokat.

4.7. A mindennapos testnevelés, testmozgás megvalósításának módja
Az Nkt. 27. § (11) bekezdésében meghatározottak szerint szervezzük meg.
Az iskolai sportkör feladatait - az iskolával kötött megállapodás alapján - az iskolában működő
diáksport egyesület látja el.

4.8. A választható tantárgyak, foglalkozások,
pedagógusválasztás szabályai

valamint

ezek esetében

a

A választott tantárgyra vonatkozó jogszabályi előírásokat a 20/2012 EMMI rendelet, valamint
a 100/1997. (VI. 13.) Kormányrendelet tartalmazza.
A tantárgy választásának lehetőségével minden tanuló élhet. A választás önkéntes.
A tantárgyválasztás eljárásrendje
A következő tanévre szóló választható tantárgyak köre a szakmai munkaközösségek írásbeli
javaslata alapján kerülnek összeállításra.
Emelt szintű felkészítést indít az iskola a kötelező érettségi tantárgyakból (magyar nyelv és
irodalom, történelem, matematika, valamint egy idegen nyelv), ezen kívül testnevelésből és
belügyi rendészeti alapismeretekből a jelentkezők létszáma és a lehetőségek függvényében.
Aki 12. évfolyamban csatlakozik egy emelt szintű csoporthoz, annak igazgatói engedély alapján
a 11. év anyagából különbözeti vizsgát kell tennie.
Szakköröket az iskola lehetőségeihez képest indít a jelentkezők létszámának függvényében.
Az emelt szintű órát, valamint szakkört tartó tanár személyére a diákok javaslatot tehetnek,
melyet az igazgató döntésekor a lehetőségekhez mérten figyelembe vesz.
Az osztályfőnökök április15-éig írásban tájékoztatják a tanulókat a meghirdetésre kerülő
választott órák céljáról, tematikájáról, követelményeiről. A választott órát oktató tanár
személyéről a tanulók a jelentkezéskor tájékoztatást kapnak, de a tantárgyfelosztás csak a tanév
elején válik véglegessé.
A választott órára való jelentkezés írásban, a tanuló és a szülő együttes aláírásával történik,
legkésőbb május 20-ig.
A választott órán való részvétel a tanítási év végéig kötelező. A választott tanórai foglalkozást
az értékelés és minősítés, a mulasztás, továbbá a magasabb évfolyamra lépés tekintetében úgy
kell tekinteni, mint a kötelező tanítási órát.
A tanuló egy évben egyszer az igazgató engedélyével megváltoztathatja döntését.
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4.9. Választható érettségi vizsgatárgyak megnevezését, amelyekből a középiskola
tanulóinak közép- vagy emelt szintű érettségi vizsgára való felkészítését az
iskola kötelezően vállalja, továbbá annak meghatározását, hogy a tanulók milyen
helyi tantervi követelmények teljesítése mellett melyik választható érettségi
vizsgatárgyból tehetnek érettségi vizsgát
Érettségi vizsgát a tanuló minden olyan tantárgyból tehet, melynek a helyi tantervben számára
előírt követelményeit teljesítette.
Az iskola által oktatott érettségi tárgyak megnevezése és válaszható vizsgaszintjei
Sorszám Név
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Közép
szint
Angol nyelv
x
Belügyi rendészeti alapismeretek x
Biológia
x
Emberismeret és etika
x
Ének-zene
x
Fizika
x
Földrajz
x
Francia nyelv
x
Informatika
x
Katonai alapismeretek
x
Kémia
x
Magyar nyelv és irodalom
x
Matematika
x
Mezőgazdasági alapismeretek
x
Mozgóképkultúra
és x
médiaismeret
Német nyelv
x
Rajz- és vizuális kultúra
x
Társadalomismeret
x
Testnevelés
x
Történelem
x
Ukrán nyelv
x

Emelt
szint
x
x

x
x
x

x

x
x

Tanár
tantárgyfelosztás szerint
tantárgyfelosztás szerint
tantárgyfelosztás szerint
tantárgyfelosztás szerint
tantárgyfelosztás szerint
tantárgyfelosztás szerint
tantárgyfelosztás szerint
tantárgyfelosztás szerint
tantárgyfelosztás szerint
tantárgyfelosztás szerint
tantárgyfelosztás szerint
tantárgyfelosztás szerint
tantárgyfelosztás szerint
tantárgyfelosztás szerint
tantárgyfelosztás szerint
tantárgyfelosztás szerint
tantárgyfelosztás szerint
tantárgyfelosztás szerint
tantárgyfelosztás szerint
tantárgyfelosztás szerint
tantárgyfelosztás szerint

kötelező érettségi tárgy
emelt és középszinten
választható érettségi tárgy
A 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdésének megfelelően, érettségi vizsga a
tanulói jogviszony keretében, az érettségi bizonyítvány megszerzése előtt azokból a választható
vizsgatárgyakból tehetőek, amelynek a helyi tantervben a jelentkező számára az adott
tantárgyra vonatkozóan meghatározott követelményeit az érettségi vizsgára jelentkező
teljesítette, tudását osztályzattal értékelték, és ezt bizonyítvánnyal igazolni tudja.

54

Az érettségi bizonyítvány megszerzése, továbbá a tanulói jogviszony megszűnése utáni
érettségi vizsgán bármely vizsgatárgyból – idegen nyelv esetén a magyarországi
középiskolában tanított nyelvekből – tehető érettségi vizsga.
Az "Ágazati érettségi vizsgakövetelmények", a 19/2016.(VIII.23.) EMMI rendelet 1 sz.
melléklete alapján az alábbi érettségi vizsgatárgyakból tesznek érettségi vizsgát:





Informatika ismeretek ágazati szakmai érettségi vizsga
Mezőgazdasági gépész ismeretek ágazati szakmai érettségi vizsga
Mezőgazdaság ismeretek ágazati szakmai érettségi vizsga
Rendészet ismeretek ágazati szakmai érettségi vizsga

4.10.
Az egyes érettségi vizsgatárgyakból a középszintű érettségi vizsga
témaköreit
A KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGA TÉMAKÖREI
BELÜGYI RENDÉSZETI ISMERETEK


A rendészet alapjai
 A rendészet, rendészeti szervek
 Az egyes rendészeti szervek általános jellemzése
 A rendészeti szervek kialakulása
 A rendészeti szervek szakmai tevékenysége
 A szakmai tevékenység területei, az egyes szervek működése és irányítása
 Intézkedések és kényszerítő eszközök
 A katasztrófák felosztása
 Együttműködés, kapcsolatok és szolgálati tevékenységek
 A rendészeti szervek funkcionális tevékenysége
 A személyzeti, munkaügyi és szociális tevékenység
 Szolgálattal összefüggő jogok és kötelességek
 A környezet-, munka- és egészségvédelem
 A szolgálati érintkezés
 Az alaki magatartás
 Tereptan
 A tereptan alapjai
 A terepen történő tájékozódás
 A jogellenes cselekményekkel szembeni fellépés
 A jogellenes cselekmények
 Szabálysértési alapismeretek
 Bűncselekményi alapismeretek
 Az elkövető és az áldozat
 Az egyes bűncselekmény típusok kriminológiai jellemzői
 Nyomozási alapismeretek

55

Magyar nyelv
Kommunikáció
A nyelv mint kommunikáció
Pragmatika
Nyelvi és vizuális kommunikáció
A kommunikáció működése
Személyközi kommunikáció
A tömegkommunikáció
A magyar nyelv története
A nyelv mint történeti képződmény
A magyar nyelv rokonsága
Nyelvtörténeti korszakok
A magyar nyelv szókészletének alakulása
Nyelvművelés
Ember és nyelvhasználat
Ember és nyelv
A jel, a jelrendszer
Általános nyelvészet
Nyelvváltozatok
Nemzetiségi nyelvhasználat és határon túli magyar nyelvűség
Nyelv és társadalom
Nyelv és politika
A nyelvi szintek







Hangtan
A helyesírás
Alaktan és szótan
A mondat szintagmatikus szerkezete
Mondattan
A szöveg
 A szöveg és a kommunikáció
 A szöveg szóban és írásban
 A szöveg szerkezete és jelentése
 Szövegértelmezés
 Az intertextualitás
 A szövegtípusok
 Az elektronikus írásbeliség és a világháló hatása a szövegre, szövegek a médiában
A retorika alapjai
 A nyilvános beszéd
 Érvelés, megvitatás, vita
 A szövegszerkesztés eljárásai
Stílus és jelentés
 Szóhasználat és stílus
 A szójelentés
 Stíluseszközök
 Stílusréteg, stílusváltozat

56

Irodalom


Művek a magyar irodalomból I. Kötelező szerzők
 Ady Endre
 Arany János
 Babits Mihály
 József Attila
 Kosztolányi Dezső
 Petőfi Sándor
 Művek a magyar irodalomból II. Választható szerzők
 Balassi Bálint
 Berzsenyi Dániel
 Csokonai Vitéz Mihály
 Illyés Gyula
 Jókai Mór
 Karinthy Frigyes
 Kassák Lajos
 Kertész Imre
 Kölcsey Ferenc
 Krúdy Gyula
 Márai Sándor
 Mikszáth Kálmán
 Móricz Zsigmond
 Nagy László
 Nemes Nagy Ágnes
 Németh László
 Ottlik Géza
 Örkény István
 Pilinszky János
 Radnóti Miklós
 Szabó Lőrinc
 Szilágyi Domokos
 Vörösmarty Mihály
 Weöres Sándor
 Zrínyi Miklós
A fenti lista bővíthető legfeljebb két, a fentiekhez hasonló jelentőségű szerzővel, vagy egy szerzővel a
közelmúlt vagy a jelenkor irodalmából.


Művek a magyar irodalomból III. Kortárs szerzők
 Kortárs műalkotás: a mindenkori vizsga előtti utolsó harminc évben keletkezett
(írt,bemutatott, megjelent) irodalmi alkotás.
 Művek a világirodalomból
 Választható korok és művek a világirodalomból
 Színház és dráma
 Szophoklész egy műve
 Shakespeare egy műve
 Molière egy műve
 Katona József: Bánk bán
 Madách Imre: Az ember tragédiája
 Egy 19. századi dráma: Ibsen, Csehov
 Örkény István egy drámája
 Egy 20. századi magyar dráma
 Az irodalom határterületei
 Egy jelenség vagy szerző vagy műfaj vagy műalkotás elemzése vagy bemutatása a
lehetséges témák egyikéből.
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Regionális kultúra, interkulturális jelenségek és a határon túli irodalom
 Egy szerző vagy műalkotás vagy jelenség vagy intézmény bemutatása vagy elemzése a
lehetséges témák egyikéből.

Élő idegen nyelv
















Személyes vonatkozások, család
 A vizsgázó személye, életrajza, életének fontos állomásai (fordulópontjai)
 Családi élet, családi kapcsolatok
 A családi élet mindennapjai, otthoni teendők
 Személyes tervek
Ember és társadalom
 A másik ember külső és belső jellemzése
 Baráti kör
 A tizenévesek világa: kapcsolat a kortársakkal, felnőttekkel
 Női és férfi szerepek
 Ünnepek, családi ünnepek
 Öltözködés, divat
 Vásárlás, szolgáltatások (posta)
 Hasonlóságok és különbségek az emberek között
Környezetünk
 Az otthon, a lakóhely és környéke (a lakószoba, a lakás, a ház bemutatása)
 A lakóhely nevezetességei, szolgáltatások, szórakozási lehetőségek
 A városi és a vidéki élet összehasonlítása
 Növények és állatok a környezetünkben
 Környezetvédelem a szűkebb környezetünkben: Mit tehetünk környezetünkért vagy a
természet megóvásáért?
 Időjárás
Az iskola
 Saját iskolájának bemutatása (sajátosságok, pl. szakmai képzés, tagozat)
 Tantárgyak, órarend, érdeklődési kör, tanulmányi munka
 A nyelvtanulás, a nyelvtudás szerepe, fontossága
 Az iskolai élet tanuláson kívüli eseményei, iskolai hagyományok
A munka világa
 Diákmunka, nyári munkavállalás
 Pályaválasztás, továbbtanulás vagy munkába állás
Életmód
 Napirend, időbeosztás
 Az egészséges életmód (a helyes és a helytelen táplálkozás, a testmozgás szerepe az
egészség megőrzésében, testápolás)
 Étkezési szokások a családban
 Ételek, kedvenc ételek
 Étkezés iskolai menzán, éttermekben, gyorséttermekben
 Gyakori betegségek, sérülések, baleset
 Gyógykezelés (háziorvos, szakorvos, kórházak
Szabadidő, művelődés, szórakozás
 Szabadidős elfoglaltságok, hobbik
 Színház, mozi, koncert, kiállítás stb.
 Sportolás, kedvenc sport, iskolai sport
 Olvasás, rádió, tévé, videó, számítógép, internet
 Kulturális események
Utazás, turizmus
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 A közlekedés eszközei, lehetőségei, a tömegközlekedés
 Nyaralás itthon, illetve külföldön
 Utazási előkészületek, egy utazás megtervezése, megszervezése
 Az egyéni és a társas utazás előnyei és hátrányai
 Tudomány és technika
 Népszerű tudományok, ismeretterjesztés
 A technikai eszközök szerepe mindennapi életben
 Gazdaság
 Családi gazdálkodás
 A pénz szerepe a mindennapokban
 Vásárlás, szolgáltatások (pl. posta, bank)
MATEMATIKA


Gondolkodási módszerek, halmazok, logika, kombinatorika, gráfok
 Halmazok
 Matematikai logika
 Kombinatorika
 Gráfok
 Számelmélet, algebra
 Alapműveletek
 A természetes számok halmaza, számelméleti ismeretek
 Racionális és irracionális számok
 Valós számok
 Hatvány, gyök, logaritmus
 Betűkifejezések
 Arányosság
 Egyenletek, egyenletrendszerek, egyenlőtlenségek, egyenlőtlenség-rendszerek
 Középértékek, egyenlőtlenségek
 Függvények, az analízis elemei
 A függvény
 Egyváltozós valós függvények
 Sorozatok
 Az egyváltozós valós függvények analízisének elemei
 Geometria, koordinátageometria, trigonometria
 Elemi geometria
 Geometriai transzformációk
 Síkbeli és térbeli alakzatok
 Vektorok síkban és térben
 Trigonometria
 Koordinátageometria
 Kerület, terület
 Felszín, térfogat
 Valószínűség-számítás, statisztika
 Leíró statisztika
 A valószínűség-számítás elemei
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TÖRTÉNELEM
Az ókor és kultúrája
 Poliszok az ókori Hellászban
 Társadalmi és politikai küzdelmek az ókori Rómában
 Az európai kultúra alapjai
A középkor






Nyugat-Európa a kora középkorban
A középkori egyház
Az érett középkor Nyugat- és Közép-Európában
Az iszlám vallás és az Oszmán Birodalom
A középkor kultúrája

A középkori magyar állam megteremtése és virágkora





A magyar nép története az államalapításig
Az államalapítás és az Árpád-házi uralkodók kora
Az Anjouk és Luxemburgi Zsigmond kora
A Hunyadiak

Szellemi, társadalmi és politikai változások a kora újkorban (1492-1789)






A földrajzi felfedezések és következményeik
Reformáció és katolikus megújulás
Alkotmányosság és abszolutizmus a 17-18. században
A felvilágosodás kora
Nagyhatalmi konfliktusok a 17-18. században

Magyarország a kora újkorban (1490-1790)






Az ország három részre szakadása és az országrészek berendezkedése
Az Erdélyi Fejedelemség virágkora
A török kiűzése és a Rákóczi-szabadságharc
Magyarország a 18. századi Habsburg Birodalomban
Művelődés, egyházak, iskolák

A polgári átalakulás, a nemzetállamok és az imperializmus kora (1789-1914)





A francia forradalom eszméi és a napóleoni háborúk
A 19. század eszméi és a nemzetállami törekvések Európában
Gyarmati függés és harc a világ újrafelosztásáért
Az ipari forradalom hullámai és hatásai

A polgárosodás kezdetei és kibontakozása Magyarországon (1790-1914)
 A reformkor
 Forradalom és szabadságharc
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 A kiegyezés és a dualizmus
 Társadalmi és gazdasági változások a dualizmus korában
A világháborúk kora (1914-1945)






Az I. világháború és következményei
Gazdaság, társadalom és életmód
A fasizmus és a nemzetiszocializmus
A kommunista diktatúra
A II. világháború

Magyarország a világháborúk korában





Az I. világháború és következményei Magyarországon
A Horthy-korszak
Művelődési viszonyok és társadalom
Magyarország a II. világháborúban

A jelenkor (1945-től napjainkig)




-

A kétpólusú világ kialakulása
A „harmadik világ”
A kétpólusú világrend megszűnése
Az európai integráció
A globális világ sajátosságai

Magyarország 1945-től a rendszerváltozásig






A kommunista diktatúra kiépítése és a Rákosi-korszak
Az 1956-os forradalom és szabadságharc
A Kádár-korszak
A rendszerváltozás és a piacgazdaságra való áttérés
Demográfiai folyamatok és a határon túli magyarság

Társadalmi, állampolgári, pénzügyi és munkavállalói ismeretek
 Társadalmi tagozódás és felelősségvállalás
 Az aktív és felelős állampolgárság alapjai
Alapvető pénzügyi és gazdasági fogalmak, folyamatok. A munkaviszonyhoz kapcsolódó
ismeretek.
TÁRSADALOMISMERET







Egyén és közösség
A társadalmi viszonyok
Állampolgári ismeretek
 Jogi alapismeretek
 Intézményrendszer
 Ügyek intézése
Jelenismeret –Társadalmi világrend az ezredforduló után
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 Az életmód
 Kultúra és globalizáció
 A növekedés határai
 Gazdasági és pénzügyi ismeretek
 A gazdasági környezet
 Az állam gazdasági szerepvállalása
 Pénzügyi ismeretek
 A munka világa; Fogyasztó a piacgazdaságban
Ember- és társadalomismeret, etika












Az ember, mint biológiai, társadalmi és szellemi lény
Az ember, mint meghatározott és szabad, értékelő és erkölcsi lény
Szokás, erkölcs és jog
Az ember közvetlen környezete: család, párkapcsolat, barátság, közösségi kapcsolatok
A mi kis ügyeink
Gazdaság, a munka világa, pályaorientáció
Társadalmi rétegződés és társadalmi mobilizáció
A közélet és a politika világa
Hovatartozásaink: szülő- és lakóhelyünk, hazánk és Európa, magyarságunk és európaiságunk
Életszínvonal, életmód, az élet minősége, boldogulás és boldogság
Globális gazdasági, társadalmi és erkölcsi kihívások

BIOLÓGIA










Bevezetés a biológiába
 A biológia tudománya
 Az élet jellemzői.
 Fizikai, kémiai alapismeretek
Egyed alatti szerveződési szint
 Szervetlen és szerves alkotóelemek elemek
 Az anyagcsere folyamatai
 Sejtalkotók az eukarióta sejtben
Az egyed szerveződési szintje
 Nem sejtes rendszerek
 Önálló sejtek
 Többsejtűség gombák
 Szövetek, szervek, szervrendszerek, testtájak
Az emberi szervezet
 Homeosztázis
 Kültakaró
 A mozgás
 A táplálkozás
 A légzés
 Az anyagszállítás
 A kiválasztás
 A szabályozás
 Szaporodás és egyedfejlődés
Egyed feletti szerveződési szintek
 Populáció
 Életközösségek (élőhelytípusok)
 Bioszféra
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 Ökoszisztéma
 Környezet- és természetvédelem
Öröklődés, változékonyság, evolúció
 Molekuláris genetika
 Mendeli genetika
 Populációgenetika és evolúciós folyamatok
 A bioszféra evolúciója

FIZIKA













Mechanika
 Newton törvényei
 Pontszerű és merev test egyensúlya
 A változó forgómozgás dinamikai leírása
 Mozgásfajták
 Munka, energia
 A speciális relativitáselmélet alapjait
 Folyadékok és gázok mechanikája
Hőtan, termodinamika
 Állapotjelzők, termodinamikai egyensúly
 Hőtágulás
 Állapotegyenletek (összefüggés a gázok állapotjelzői között)
 Az ideális gáz kinetikus modellje
 Energiamegmaradás hőtani folyamatokban
 Kalorimetria
 Halmazállapotváltozások
 A termodinamika II. főtétele
 A hőterjedés formái
Elektromágnesség
 Elektromos mező
 Egyenáram
 Az időben állandó mágneses mező
 Az időben változó mágneses mező
 Elektromágneses hullámok
Elektromágneses hullámok
 A fény mint elektromágneses hullám
Atomfizika, magfizika
 Az anyag szerkezete
 Az atom szerkezete
 Az atommagban lejátszódó jelenségek
 Sugárvédelem
 Elemi részek
Gravitáció, csillagászat
 A gravitációs mező
 Csillagászat
Fizika- és kultúrtörténeti ismeretek
 A fizikatörténet fontosabb személyiségei
 Felfedezések, találmányok, elméletek
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KÉMIA








Általános kémia
 Atomszerkezet
 Kémiai kötések
 Molekulák, összetett ionok
 Anyagi halmazok
 Kémiai átalakulások
Szervetlen kémia
 Hidrogén
 Nemesgázok
 Halogénelemek és vegyületeik
 Az oxigéncsoport elemei és vegyületeik
 A nitrogéncsoport elemei és vegyületeik
 A széncsoport elemei és vegyületeik
 Fémek
Szerves kémia
 A szerves vegyületek általános jellemzői
 Szénhidrogének
 Halogéntartalmú szerves vegyületek
 Oxigéntartalmú szerves vegyületek
 Nitrogéntartalmú szerves vegyületek
 Szénhidrátok
 Fehérjék
 Nukleinsavak
 Műanyagok
 Energiagazdálkodás
Kémiai számítások
 Az anyagmennyiség
 Gázok
 Oldatok, elegyek, keverékek
 Számítások a képlettel és a kémiai egyenlettel kapcsolatban
 Termokémia
 Kémiai egyensúly
 Kémhatás
 Elektrokémia

FÖLDRAJZ






Térképi ismeretek
 A térkép
 Tájékozódás a térképen és a térképpel
 Távérzékelés és térinformatika
Kozmikus környezetünk
 A csillagászati ismeretek fejlődése. A Világegyetem
 A Nap és kísérői
 A Föld és mozgásai
 Az űrkutatás szerepe a Naprendszer megismerésében
A geoszférák földrajza
 A kőzetburok
o Földtörténet
o A Föld gömbhéjas szerkezetének jellemzői
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o A kőzetlemezek és – mozgásaik következményei
o A hegységképződés
o A kőzetburok (litoszféra) építőkövei, ásványkincsek
o A Föld nagyszerkezeti egységei
o A földfelszín formálódása
o A talaj
 A levegőburok
o A légkör kialakulása, anyaga és szerkezete
o A levegő felmelegedése
o A levegő mozgása
o Felhő- és csapadékképződés
o Az időjárás és az éghajlat
o A szél és a csapadék felszínformáló tevékenysége
o A légszennyezés következményei
 A vízburok földrajza
o A vízburok kialakulása és tagolódása, tulajdonságai és mozgásai
o A felszíni vizek és felszínalakító hatásuk
o . A felszín alatti vizek
o A víz és a jég felszínformáló munkája
o A karsztosodás
o A vízburok mint gazdasági erőforrás
o A geoszférák kölcsönhatásai
 A földrajzi övezetesség
 A szoláris és a valódi éghajlati övezetek
 A vízszintes földrajzi övezetesség
 Az egyes övezetek egyedi jellemzői
o A forró övezet
o Mérsékelt övezet
o Meleg-mérsékelt öv
o Valódi mérsékelt öv
o Hidegmérsékelt öv
o A hideg övezet
o A függőleges földrajzi övezetesség
 Társadalmi folyamatok a 21. század elején
 A népesség földrajzi jellemzői
 Településtípusok, urbanizáció
 A világgazdaság jellemző folyamatai
 A nemzetgazdaságok és a világgazdaság
 Integrációs folyamatok
 A globaizáció
 A monetáris világ
 Magyarország – helyünk a Kárpát-medencében és Európában
 A Kárpátmedence természet- és társadalomföldrajzi sajátosságai
 Magyarország természeti adottságai
 Magyarország társadalmi jellemzői
 A hazai gazdasági fejlődés jellemzői
 Hazánk nagytájainak eltérő természeti és társadalmigazdasági képe
 A magyarországi régiók földrajzi jellemzői
 Természeti, kulturális és történelmi értékek védelme
 Magyarország környezeti állapota
 Az országhatárokon átívelő kapcsolatok
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Európa földrajza. A társadalmi-gazdasági fejlődés regionális különbségei Európában
 Európa általános természetföldrajzi képe
 Európa általános társadalomföldrajzi képe
 Az Európai Unió
 A területi fejlettség különbségei Európában
o Az Európai Unió magterületei
o Fejlett gazdaságú országok Európa közepén
o A gazdasági felzárkózás lehetőségeinek példái
o Kelet- Közép- és DélkeletEurópa rendszerváltó országai
 KeletEurópa
Az Európán kívüli kontinensek, tájak, országok társadalmi-gazdasági jellemzői
 A kontinensek általános természet- és társadalomföldrajzi képe
 Ázsia földrajza
o Ázsia általános földrajzi jellemzői
o Ázsia országai
 Ausztrália és Óceánia földrajza
 A sarkvidék földrajza
 Afrika földrajza
o Afrika általános földrajzi jellemzői
o Afrika regionális földrajza
 Amerika földrajza
o Amerikai általános földrajza
o Amerika országai regionális földrajza
Globális kihívások – a fenntarthatóság kérdőjelei
 A globálissá váló környezetszennyezés és következményei
 A demográfiai és urbanizációs válság
 Élelmezési válság
 A mind nagyobb méretű fogyasztás és a gazdasági növekedés következményei
 A környezet- és a természetvédelem feladatai

ÉNEK-ZENE


Reprodukálás
 Éneklés
 Népzene
 Műzene
o Középkor
o Reneszánsz
o Barokk
o Bécsi klasszika
o Romantika
o A 19-20. század fordulója
o 20. századi és kortárs zene
 Zeneelmélet
 Felismerő kottaolvasás/Lapról olvasás
 Műelemzés
 Népzene
 Műzene
o Középkor
o Reneszánsz
o Barokk
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o
o


Bécsi klasszika
Romantika

Befogadás
 Zenetörténet
 Népzene
 Műzene
o Középkor
o Reneszánsz
o Barokk
o Bécsi klasszika
o Romantika
o A 19-20. század fordulója
o 20. századi és kortárs zene
 Zenefelismerés Műzene
 Népzene
 Zeneelmélet
 Dallamírás

DRÁMA








Színház- és drámatörténet
 Az ókori színház és dráma
 A középkori Európa színháza és drámája
 Az angol reneszánsz színház és dráma
 A spanyol barokk dráma és színház
 A francia klasszicista dráma
 A régi magyar dráma néhány alkotása
 A XIX-XX. századi magyar színház és dráma
 A modern polgári dráma és színház kialakulása
 Csehov és Sztanyiszlavszkij
 Brecht színháza és drámái
 A XX. század meghatározó színházi irányzatai, jelentŊs drámaírói
 Napjaink legfontosabb színházi irányzatai és a kortárs drámairodalom
Színház- és drámaelmélet
 A drámai műnem sajátosságai
 A dráma / a színjáték mint kommunikáció
 A dráma szerkezeti felépítése
 Dramaturgiai és színházelméleti alapfogalmak
 A színházművészet mint összművészet sajátosságai
 Színházi szakmák
Színházi műfajok
 A rituális játék / szertartásjáték
 A tragédia
 A komédia
 A realista színjáték
 Az abszurd és a groteszk
 Bábjáték
 Zenés, tánc- és mozgásszínház
Drámajáték
 Drámajáték
 Történet szerkesztése és megjelenítése
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 Improvizáció
 Drámajáték
 Drámapedagógia
Mozgás, tánc- és mozgásszínházi ismeretek
 Szituáció megfogalmazása állóképben, mozdulatsorra
 Improvizáció zenére vagy témára
 Összetett improvizáció létrehozása és bemutatása
Bábjáték
 A tanulók által a képzés során készített bábok illetve maszkok alkalmazása drámamunkában
Beszéd, vers- és prózamondás, egyéni vagy közös daléneklés
 A beszédtechnika alapjai
 Lírai, epikai és drámai alkotások tolmácsolása
 Pódiumműfajok
 Egyéni vagy közös daléneklés






TÁRSADALOMISMERET








Egyén és közösség
A társadalmi viszonyok
Állampolgári ismeretek
 Jogi alapismeretek
 Intézményrendszer
 Ügyek intézése
Jelenismeret – Társadalmi világrend az ezredforduló után
 Az életmód
 Kultúra és globalizáció
 A növekedés határai
Gazdasági és pénzügyi ismeretek
 A gazdasági környezet
 Az állam gazdasági szerepvállalása
 Pénzügyi ismeretek
 A munka világa; Fogyasztó a piacgazdaságban

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET









A mozgóképnyelv alapjai, a filmpoétika fogalmai
 A képrögzítés és mozgásábrázolás alapjai és jellemzői, a technikai képalkotás és a
mozgóképi történetmesélés előtörténete
 A technikai kép jellemzői
 A látvány mozgóképi megszervezése Szerepjáték
 Montázs
 Mozgóképi elbeszélés
Mozgóképi szövegértés, értelmezési szintek
 A médiaszövegek és a mozgóképi alkotások rendszerezése A valóság ábrázolásához való
viszony Cselekményelemzés
 A mozgóképi szövegek jelentése
Mozgóképi szövegalkotás
 Egyszerű mozgóképi vagy médiaszövegek megszerkesztése
Műfaj- és műismeret A filmkultúra kettőssége Műfaji jellemzők
Korstílusok, szerzők és művek
 Korstílusok
Egyetemes filmtörténeti ismeretek
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 A némafilmművészet
 A hangosfilmművészet kialakulása A modern film
Magyar filmtörténeti ismeretek
 Az új magyar film az ötvenes évektől a rendszerváltásig (pl. Fábri Zoltán, Makk Károly,
Jan- csó Miklós, Szabó István, Huszárik Zoltán, Bódy Gábor, Jeles András)
 A kortárs magyar film
Média a mindennapi életben
 A társadalmi nyilvánosság
 Mediatizált információforrások használata A média és az életmód
A médiaszövegek befogadása és a média közönsége
 Intertextualitás, sorozatelv
 A befogadást befolyásoló tényezők A sztár
 Új médiatechnológiák
Médiaintézmények
 A médiaszöveg mint termék A médiaipar intézményei
 A médiaipar ellenőrzése
A reprezentáció
 Manipuláció, a valóság sztereotip és torzított megjelenítése a médiában
Jellegzetes televíziós műsortípusok
 Hírműsorok Reklám
 Folytatásos teleregény (szappanopera)

VIZUÁLIS KULTÚRA
A) ALKOTÁS




Vizuális eszközök
 Vizuális nyelv
o A vizuális nyelv alapelemei
o A vizuális nyelvi elemek viszonyai
o Vizuális nyelv és kontextus
 Technikák
Tevékenységszintek
 Ábrázolás, látványértelmezés
o Formaértelmezés
o Térértelmezés
o Színértelmezés - Szín- és fényviszonyok
o Mozgásértelmezés
 Megjelenítés, közlés, kifejezés, alkotás

B) BEFOGADÁS




Vizuális eszközök
 Megjelenítés sajátosságai
 Technikák
Tevékenységterületek
 Vizuális kommunikáció
 Tárgy- és környezetkultúra
 Kifejezés és képzőművészet
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MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET


A mozgóképnyelv alapjai, a filmpoétika fogalmai
 A képrögzítés és mozgásábrázolás alapjai és jellemzői, a technikai képalkotás és a mozgóképi
történetmesélés előtörténete
 A technikai kép jellemzői
 A látvány mozgóképi megszervezése
 Szerepjáték
 Montázs
 Mozgóképi elbeszélés
 Mozgóképi szövegértés, értelmezési szintek
 A médiaszövegek és a mozgóképi alkotások rendszerezése
 A valóság ábrázolásához való viszony
 Cselekményelemzés
 A mozgóképi szövegek jelentése
 Mozgóképi szövegalkotás
 A filmkultúra kettőssége
 Műfaji jellemzők
 Korstílusok, szerzők és művek
 Korstílusok
 Egyetemes filmtörténeti ismeretek
 A filmtörténet kezdetei, az ősfilm
 A némafilmművészet
 A hangosfilmművészet kialakulása
 A modern film
 A kortárs film
 Magyar filmtörténeti ismeretek
 A magyar film a második világháború előtt
 Az új magyar film az ötvenes évektől a rendszerváltásig
 A kortárs magyar film
 Média a mindennapi életben
 A társadalmi nyilvánosság
 Mediatizált információforrások használata
 Online média használata
 A média és az életmód
 A médiaszövegek befogadása és a média közönsége
 Intertextualitás, sorozatelv
 A befogadást befolyásoló tényezők
 A sztár
 Új médiatechnológiák
 Médiaintézmények
 A médiaszöveg mint termék
 A médiaipar intézményei
 A médiaipar ellenőrzése
 A reprezentáció
 Manipuláció, a valóság sztereotip és torzított megjelenítése a médiában
 Jellegzetes televíziós műsortípusok
 Hírműsorok
 Reklám
 Folytatásos teleregény (szappanopera)
 Show-műsorok
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 Számítógépes játék

INFORMATIKA
Információs társadalom
A vizsgázó






legyen tájékozott a jelek és kódok világában;
tudja értelemszerűen használni a gyakorlatban a telekommunikációs eszközöket, rendszereket;
ismerje az információs társadalomban való részvétel lehetőségeit;
legyen képes a korszerű eszközök hatékony használatával információt szerezni és feldolgozni;
ismerje az informatika fejlődéstörténetének főbb állomásait, személyeit; - ismerje az
informatikai eszközhasználat veszélyeit; - ismerje az informatika etikai és jogi vonatkozásait!
Informatikai alapok – hardver
A vizsgázó




ismerje a jelátalakítás és kódolás lehetőségeit, módszereit és jelentőségét az informatikában;
ismerje a számítógép felépítését és perifériáit;
ismerje a hálózatok felépítését, alapvető eszközeit és működési elveit; - legyen tisztában a
számítógépes munkakörnyezet munkavédelmi és ergonómiai kérdéseivel!
Informatikai alapok - szoftver
A vizsgázó
 ismerje legalább egy operációs rendszer felhasználói felületét és felépítését;
 legyen képes kiválasztani az adott feladat elvégzéséhez megfelelő eszközt;
 tudja kezelni a fájlrendszer elemeit;
 ismerje a hálózatok alapvető szolgáltatásait!
Szövegszerkesztés
A vizsgázó






tudja kezelni a választott szövegszerkesztő programot;
tudja használni a szövegszerkesztő program eszközeit;
tudjon feladatleírás alapján szöveges dokumentumokat készíteni;
tudja kezelni a szövegszerkesztő nyelvi eszközeit;
tudjon szöveges dokumentumaiba képeket, táblázatokat, illetve egyéb objektumokat
beilleszteni, és tulajdonságaikat módosítani;
 tudjon körlevelet létrehozni;
 legyen képes nagyméretű dokumentumok kezelését megkönnyítő eljárások alkalmazására!
Táblázatkezelés
A vizsgázó








tudja kezelni a választott táblázatkezelő programot;
tudja használni a táblázatkezelő program eszközeit;
tudjon a táblázatba szöveget, képet, illetve egyéb objektumot beilleszteni, és azok
tulajdonságait módosítani;
legyen képes adatokat táblázatokba rendezni, azokon számításokat végezni és áttekinthető
módon formázni;
tudja célszerűen használni a különböző adatformátumokat;
tudja értelemszerűen használni a különböző típusú hivatkozásokat; - tudjon adatokat rendezni,
közülük meghatározottakat kigyűjteni;
tudjon megfelelő típusú diagramot készíteni, tulajdonságait módosítani!
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Adatbázis-kezelés
A vizsgázó
 tudja kezelni a választott adatbázis-kezelő programot;
 az adatmodell alapján tudjon adatbázist definiálni, annak tartalmát karbantartani;
 legyen képes különféle adatforrásokat importálni az adatbázis-kezelő programba;
 ismerje az adattípusokat, az adatokon értelmezett műveleteket és függvényeket;
 tudjon egyszerű adatbeviteli űrlapot készíteni;
 tudjon adattáblák között kapcsolatokat felismerni és felépíteni;
 tudjon adatbázisokból lekérdezéssel információt nyerni;
 legyen képes könnyen áttekinthető képernyő-, illetve nyomtatási képet készíteni!
Információs hálózati szolgáltatások
A vizsgázó








értse az alapvető internetes protokollok működési elvét;
legyen képes felismerni a gyakoribb internetes hibajelenségek okát;
tudjon a világhálón információt megkeresni;
ismerjen online adatbázisokat, tudjon azokból célszerűen információt kinyerni;
ismerje a különböző típusú elektronikus kommunikációk lehetőségeit, korlátait;
ismerje és célszerűen alkalmazza az elektronikus levelezést;
tudjon dokumentumokat, adatállományokat hálózatra elhelyezni, és hozzáférhetőségüket
szabályozni;
 tudjon hiperhivatkozásokat tartalmazó dokumentumokat készíteni!
Prezentáció és grafika
A vizsgázó







tudja kezelni a választott rajzoló, képszerkesztő, valamint prezentációs programot;
tudja használni a rajzoló, képszerkesztő, valamint prezentációs program eszközeit;
tudjon bittérképes és vektorgrafikus ábrákat rajzolni, azokkal műveleteket végezni;
tudjon képekkel műveleteket végezni;
grafikus ábráit, képeit legyen képes szöveges környezetbe elhelyezni;
képek, szövegek és egyéb objektumok felhasználásával tudjon interaktív bemutatókat
létrehozni!
Könyvtárhasználat
A vizsgázó
 ismerje a könyvtártípusok általános szolgáltatásait, gyűjtőkörét és tereit;
 legyen képes a könyvtár eszközeit, forrásait önálló tanulása érdekében használni;
 ismerje az elektronikus könyvtárak és az elektronikus könyvformátumok lehetőségeit;
 tudjon az információforrásokkal tervezett munkát végezni;
 legyen képes könyvtári katalógusban konkrét dokumentumról és egy témáról tájékozódni;
 tudja komplex és alkotó módon használni a forrásokat;
 ismerje a forrásfelhasználás etikai követelményeit, és tudja alkalmazni szabályait!
Algoritmizálás, adatmodellezés
A vizsgázó




tudjon pontos feladatmeghatározás alapján adatmodellt felállítani;
ismerjen algoritmust leíró eszközöket;
ismerje az elemi programozási tételeket;
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tudjon a megoldandó feladathoz algoritmust készíteni; - legyen képes algoritmusok
számítógépes megvalósítására!
A programozás eszközei
A vizsgázó



legyen képes programozási feladatot a választott programozási nyelven megoldani;
ismerje a programozási nyelv fejlesztői környezetét.

KATONAI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGATÁRGY












Magyarország biztonságpolitikai környezete
A Magyar Honvédség felépítése és a katonai szervezetek jellemzői
A modern háborúk jellemzői
Térkép- és tereptani alapismeretek
Az általános katonai ismeretek
 A harcászat alapfogalmai
 A béketámogató műveletek
 A lőelmélet alapja
 Túlélési ismeretek
 ABV védelmi alapismeretek
 Haditechnikai ismeretek
Alaki ismeretek
A honvédelem rendszere és a honvédelmi kötelezettségek
Hadijogi alapismeretek
A szerződéses katonák élete a Magyar Honvédségben
Egészségügyi ismeretek

Testnevelés




Elméleti ismeretek
 Az olimpiai mozgalom létrejötte, célja, feladatai; magyar sportsikerek
 A harmonikus testi fejlődés
 A testmozgás, a sport szerepe az egészséges életmód kialakításában, és a személyiség
fejlesztésében
 A motoros képességek szerepe a teljesítményben
 Gimnasztikai ismeretek
 Atlétika
 Torna
 Zenés-táncos mozgásformák
 Küzdősportok, önvédelem
 Úszás
 Testnevelési és sportjátékok
 Alternatív és szabadidős mozgásrendszerek
Gyakorlati ismeretek
 Gimnasztika
 Atlétika
o Futások
o Ugrások
o Dobások
 Torna
o Talajtorna
o Szekrényugrás
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o Felemáskorlát
o Gerenda
o Ritmikus gimnasztika
o Gyűrű
o Nyújtó
o Korlát
 Küzdősportok, önvédelem
 Úszás
 Testnevelési és sportjátékok
o Kézilabda
o Kosárlabda
o Labdarúgás
o Röplabda
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MEZŐGAZDASÁGI GÉPÉSZ ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI
ÉRETTSÉGI VIZSGA
RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK
KÖZÉPSZINTEN
A mezőgazdasági gépész ismeretek ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy részletes érettségi
vizsgakövetelményei a XXXI. Mezőgazdasági gépész ágazat alábbi szakképesítésének
szakmai tartalmát veszi alapul:
- 54 521 05
Mezőgazdasági gépésztechnikus.

A) KOMPETENCIÁK
TÉMÁK

1. Szakmai nyelv- és szóhasználat, beszédkészség
KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK

1.1. A szakmai fogalmak
helyes használata
1.2. A szakmai fogalmakkal
az ismeretanyag bemutatása,
értelmezése
1.3. Kommunikáció szakmai
nyelven
2.
TÉMÁK
2.1. Mezőgazdasági erő- és
munkagépek beállításához
kötődő egyszerű számolási
feladatok

A szakmai fogalmak megfelelő helyen és módon történő
alkalmazása.
A munkatársakkal folytatott kommunikáció tartalma
logikusan felépített, következetes a szakmai kifejezések
helyes alkalmazása.
A kérdező tanár által feltett kérdések megértése, pontos
lényegre törő válaszadás.
Elemi számolási készség
KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK
Legyen képes mezőgazdasági erő- és munkagépek
beállításával, üzemeltetésével kapcsolatos egyszerű
számítási feladat végrehajtására.

2.2. A munkahelyi
Legyen képes a bizonylatoláshoz, elszámoláshoz
adminisztrációhoz kötődő
kötődő egyszerű számítások elvégzésére.
egyszerű számolási feladatok
3. Megbízhatóság
TÉMÁK

KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK

Legyen képes a nagy értékű mezőgazdasági gépészeti
berendezések felelősséggel történő üzemeltetésére,
üzemfenntartására.
Legyen megbízható partner az ellenérték
3.2. Az ellenérték elszámolása,
elszámolásakor, illetve az anyagbeszerzési, raktározási
anyaggazdálkodás
és áruvédelmi feladatok során.
4. Önállóság, rendszerező képesség
TÉMÁK
KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK
3.1. Felelősségtudat

4.1. Szervezőkészség a
munkafolyamatok
végrehajtásában

Legyen képes az egyes mezőgazdasági
munkafolyamatok végrehajtásának szakszerű
megszervezésére.
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4.2. Önállóság a
problémamegoldás területén
4.3. Rendszerező képesség,
gyakorlatias feladatértelmezés

Rendelkezzen problémamegoldó képességgel,
mutasson kreativitást a felmerülő hibák, hiányosságok
kiküszöbölésében.
Határozottan, gyakorlati szempontok
figyelembevételével közelítsen a feladat
értelmezéséhez és annak végrehajtásához.
B) TÉMAKÖRÖK

1. Géprajz, gépelemek
TÉMAKÖRÖK

KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK

1.1. Műszaki
dokumentációk

Legyen képes géprajzi ábrázolási módok
alkalmazására, műszaki rajzok olvasására,
készítésére.
Ismerje a méretmegadás szabályait, egyszerű
gépelemek méretezett ábrázolását.
Tudja csoportosítani a gépelemeket.
1.2. Kötőgépelemek
Ismerje a kötőgépelemek fajtáit, tulajdonságait,
készítésük módját. Ismerje ábrázolásukat, rajzjelüket.
Legyen képes a kötőgépelemek hibáinak
felismerésére.
Ismerje a tengelyek, csapágyak csoportosítását,
1.3. Tengelyek,
tengelykötések, csapágyak, kialakítását, ábrázolását.
csapágyazások
Ismerje a csapágyszerelés előírásait.
Tudja használni a csapágykatalógusokat.
Ismerje a rugók csoportosítását, alkalmazási
1.4. Rugók
területüket, terhelésüket, ábrázolásukat.
Tudja csoportosítani a tengelykapcsolókat. Ismerje
1.5. Tengelykapcsolók,
fékek
a tengelykapcsolók feladatát, ábrázolását.
Ismerje a mezőgazdasági gépeken alkalmazott
tengelykapcsolókat.
Ismerje a fékek kialakítását, ábrázolását,
alkalmazását.
Ismerje a tartályok kialakítását. Ismerje a csövek és
1.6. Vezetékelemek és
csőkötések alkalmazását, kialakítását.
kötéseik
Ismerje a szíjhajtásokat, dörzshajtásokat,
1.7. Hajtások
lánchajtásokat, fogaskerék hajtásokat.
Ismerje a hajtások alkalmazását, üzemi jellemzőit.
2. Anyagismeret
Ismerje a fémek szabványos jelölését.
2.1. Fémek és ötvözeteik
Ismerje a vas és ötvözeteit, az acélok és öntött vasak
csoportosítását.
Ismerje az egyéb fémek csoportosítását,
felhasználását.
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Ismerje a hőkezelések fajtáit, hatásukat a fémek
szerkezetére és tulajdonságaira.

Ismerje a műanyagok csoportosítását, tulajdonságait,
felhasználását.
Ismerje a hő- és hangszigetelő anyagokat,
felhasználási területüket.
Legyen tisztában a ragasztás és a ragasztott kötések
alkalmazásával.
Ismerje a benzin, a gázolaj és a zsírok,
2.3. Tüzelő- és
kenőanyagok
tulajdonságait, felhasználásukat.
Ismerje a korrózióvédelem fajtáit, alkalmazását.
Legyen tisztában a folyékony és a képlékeny
2.4. Fémek alakítása
fémalakításokkal.
Ismerje a forgácsoló szerszámokat, gépeket, a
forgácsolási technológiákat.
3. Agrárműszaki alapok gyakorlat
2.2. Nemfémes anyagok

TÉMAKÖRÖK

KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK

Ismerje a fémalakító szerszámokat és ismerje az
egyszerű gépi alakítások végrehajtását.
Ismerje a mérő és ellenőrző eszközök használatát.
Ismerje a lánghegesztő berendezés beüzemelését,
3.2. Lánghegesztés
beállítási paramétereit, ismerje a lánghegesztés
menetét.
Ismerje az ívhegesztő berendezés beüzemelését,
3.3. Ívhegesztés
beállítási paramétereit, ismerje az ívhegesztés
folyamatát.
Ismerje a gépi forgácsolás alapfogalmait. Ismerje
3.4. Gépi forgácsolás
alapfogalmai
a forgácsoló szerszámok élezését.
Ismerje az egyszerű forgácsolásokat.
4. Agrárműszaki erőgépek elmélete és gyakorlata
3.1. Fémipari
alapműveletek

TÉMAKÖRÖK
4.1. Belső égésű motorok
szerkezeti felépítése

KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK
Ismerje a mezőgazdaságban alkalmazott
erőforrásokat és azok főbb egységeit. Ismerje
a motorok szerkezeti felépítését, működését,
beállítását.
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4.2. Belső égésű motorok
működése

4.3. Belső égésű motorok
tüzelőanyag-ellátása

4.4. Belső égésű motorok
szabályozása

4.5. Belső égésű motorok
kenése és hűtése

4.6. Közlekedési ismeretek

4.7.
Agrárműszaki
erőforrások mechanikus
teljesítmény-átvitele

4.8. Agrárműszaki
erőforrások hidraulikus
teljesítmény-átvitele

Ismerje a két- és négyütemű Otto- és dízelmotorok
működését, valamint a különleges motorok
felépítését, működését.
Ismerje a belsőégésű motorok égéstereinek
kialakítását.
Ismerje a keverékképzést az Otto- és
dízelmotorban. Ismerje a dízelmotorok
tüzelőanyag-ellátó rendszerét, csoportosítását,
működésük jellemzőit.
Ismerje a belsőégésű motorok levegőellátó és
kipufogó rendszereinek működését.
Ismerje a szabályozással kapcsolatos
alapfogalmakat (irányítás, vezérlés, szabályozás,
mennyiségi és minőségi szabályozás, fordulatszám
és teljesítmény szabályozása).
Ismerje az automatikus szabályozók kialakítását,
működését.
Ismerje a kenés funkcióit, a kenőanyagok fajtáit,
főbb jellemzőit.
Ismerje a motor kenési rendszereinek kialakítását,
működését.
Ismerje az üzemi hőmérséklet fogalmát.
Ismerje a motorok hűtési rendszereinek jellemzőit,
a lég- és folyadékhűtés szerkezeti felépítését,
működését.
Ismerje a motorok üzemi hőmérsékletének
szabályozását.
Ismerje a szakhatóság által kiadott a
mezőgazdasági vontatóvezetői jogosultság
megszerzésére vonatkozó ismereteket a hatályos
tantervek szerint.
Ismerje a mechanikus teljesítmény-átvitel
szerkezeti felépítését, működését és beállítását.
Ismerje a tengelykapcsolók, sebességváltók,
osztóművek, kiegyenlítőművek és véglehajtások
kialakítását, működését.
Ismerje a teljesítmény-leadó tengely, valamint a
fokozat nélküli mechanikus rendszerű váltók
felépítését, működését és szerepét.
Ismerje az agrárműszaki erőforrások hidraulikus
rendszerének szerkezeti felépítését, működését és
beállítását.
Ismerje a hidrodinamikus tengelykapcsoló és
nyomatékváltó, valamint a hidrosztatikus
rendszerek felépítését, működését.
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Ismerje a járművek futómű megoldásait,
kerékfelfüggesztését, rugózását, lengéscsillapítását.
Ismerje a kerekes járművek kormányzási módjait,
az egyes megoldások kialakítását és jellemzőit.
Ismerje a kormányzott kerekek geometriáját,
beállítását.
Ismerje a lánctalpas és a gumihevederes
járószerkezet kialakítását, működését, ellenőrzését
és beállítását.
Ismerje az alváz és felépítmény szerepét, feladatát,
4.10. Alváz és felépítmény
megoldásait.
Ismerje a klímaberendezések kialakítását és
üzemeltetését.
Ismerje a vonó és függesztő szerkezetek feladatát,
4.11. Vonó és függesztő
és megoldásait.
szerkezetek
5. Mezőgazdasági munkagépek elmélete és gyakorlata
4.9. Agrárműszaki
erőforrások járószerkezete
és kormányzása

TÉMAKÖRÖK
5.1. Tápanyag-visszapótlás
gépei

5.2. Talajművelés gépei
5.3. Vetés, ültetés,
palántázás gépei
5.4. Növényvédelem gépei

5.5. Öntözés gépei

5.6. Szálas takarmányok
betakarításának
gépei

KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK
Ismerje a híg- és istállótrágya kijuttatás gépeinek
szerkezeti felépítését, működésüket, beállításukat.
Ismerje a szilárd műtrágyaszórás gépeit: a
mechanikus és pneumatikus rendszerű gépek
szerkezeti felépítését, működését, beállítását.
Ismerje és tudja végrehajtani a folyékony
műtrágyák kijuttatásának technológiáját és gépeit.
Ismerje a talajművelő gépek szerkezeti felépítését,
működését, beállítását.
Ismerje a vető-, az ültető- és a palántázó gépek
szerkezeti felépítését, működését, beállítását.
Ismerje a növényápolás gépeinek szerkezeti
felépítését, működését, beállítását.
Ismerje a növényvédelem gépeinek szerkezeti
felépítését, működését, beállítását.
Ismerje az öntözés gépeinek feladatát. Ismerje
az öntözőberendezések fő szerkezeti
egységeinek szerkezeti felépítését, működését
(szivattyúk, csövek és csőszerelvények,
szórófejek).
Ismerje a csepegtető öntözés szerkezeti egységeit,
kialakításukat, működésüket.
Ismerje az öntözés automatizálását.
Ismerje a szálas és erjesztett takarmány betakarító
gépek szerkezeti felépítését, működését,
beállítását.
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Ismerje a szemes termény betakarító gépek
szerkezeti felépítését, működését, beállítását.
Ismerje a jelző- és szabályozóberendezések
feladatát, beállítását, a fedélzeti számítógép
szerepét a gépüzemeltetésben.
Ismerje az arató-cséplő gépek műszaki
kiszolgálását.
Ismerje a kukoricabetakarítási módokat, a betakarító
5.8. Kukoricabetakarítás
gépei
gépek csoportosítását.
Ismerje a csőtörő adapter szerkezeti felépítését,
működését, beállítását.
Ismerje az arató-cséplő gép átszerelését
morzsolásos kukorica betakarításra és szem csutka
keverék betakarítására.
Ismerje a csöves kukorica betakarításának gépeit, a
fosztó szerkezetek működését.
Ismerje az utókezelés fogalmát és műveleteit.
5.9. Szemes termények
Ismerje a tisztítás, szárítás tárolás fogalmát,
utókezelésének gépei
jelentőségét, folyamatát.
Ismerje a burgonyabetakarító gépekkel szemben
5.10. A burgonya
támasztott követelményeket, a betakarítási
betakarításának gépei
módokat, a gépek működését.
Ismerje a cukorrépabetakarító gépekkel szemben
5.11. A cukorrépa
támasztott követelményeket, a betakarítási
betakarításának gépei
módokat, a gépek működését.
6. Mezőgazdasági gépek üzemeltetése
alapozott automatikus rendszert. Ismerje a
technológiai és műszaki igényeket. Ismerje
a híg- és istállótrágya kijuttató gépek
előkészítését, beállítását és üzemeltetését.
6.2. Talajművelés gépeinek Ismerje a talajművelő gépek beállítását és
üzemeltetése
üzemeltetésüket.
Ismerje a gépcsoportok összeállításának
szempontjait, jellemzőit.
Ismerje a földutak építése és karbantartása során
használt gépek üzemeltetését.
5.7. Gabonabetakarítás
gépei

TÉMAKÖRÖK
6.1. Tápanyag visszapótlás
gépeinek üzemeltetése

KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK
Ismerje a tápanyag-visszapótló gépekkel a
mozgásmódokat a táblán, valamint a GPS-re
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Ismerje a vetés, ültetés, palántázás és
ültetvénytelepítés gépeinek beállítását. Ismerje
a gépcsoportok összeállításának szempontjait,
jellemzőit.
Ismerje a vetés, ültetés, palántázás gépeinek,
valamint az alkalmazható automatikus
rendszereknek beállítását, üzemeltetését.
Ismerje a növényvédő és csávázó gépek, valamint a
6.4. Növényápolás
gépeinek üzemeltetése
kiszolgáló gépek üzemeltetését.
Sorközművelő kultivátor és kapcsolódó kiegészítő
berendezések beállítását, üzemeltetését.
Ismerje a szálas- és erjesztett takarmány betakarító
6.5. Szálastakarmányok
gépek üzemeltetését, gépcsoportok összeállításának
betakarítása, gépeinek
szempontjait.
üzemeltetése
Ismerje a kaszák és önjáró kaszálógépek beállítását,
üzemeltetését.
Rendkezelők és rendfelszedő pótkocsik beállítását,
üzemeltetését.
Ismerje a kis- és nagybála készítő, valamint a járva
szecskázó gépek, beállítását, üzemeltetését.
Ismerje a gabonabetakarítás gépeinek üzemeltetését.
6.6. Gabonabetakarítás
Ismerje a kiszolgáló gépek, berendezések
gépeinek üzemeltetése
üzemeltetését.
7. Mezőgazdasági ismeretek
6.3. Vetés, ültetés,
palántázás gépeinek
üzemeltetése

TÉMAKÖRÖK

KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK

7.1. Növények
Ismerje a növények felépítését, életműködését.
életműködése, környezete
7.2. Talajtan, talajművelés, Ismerje a talajok csoportosítását. Ismerje a
talajművelés célját és a talajerő utánpótlást.
trágyázás
Ismerje a vetőmag tulajdonságait, előkészítését.
7.3. Vetés, ültetés,
Ismerje a növényápolás, a növényvédelem
növényápolás
jelentőségét.
7.4. Betakarítás, termesztési Ismerje a betakarítást (termésbecslés, betakarítási
módok) termények gyűjtését, beszállítását,
módok
tisztítását, tárolását, tartósítását, a feldolgozás
alapjait.
Ismerje a fontosabb szántóföldi növények
(gabonafélék, gyökér- és gumós növények,
hüvelyesek, ipari növények)
termesztéstechnológiáját, a szántóföldi
zöldségtermesztés alapelveit.
Ismerje a gyepgazdálkodást, szálas
takarmánynövények termesztését, beszállítását,
tárolását, tartósítását, előkészítését.
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7.5. Állattartási
alapismeretek

Ismerje
az
állattenyésztési
alapfogalmakat,
gazdasági állatok jellemzőit.
Ismerje a gazdasági állatok tartástechnológiáját:
elhelyezését, gondozását, etetését, itatási módjait,
rendjét, legeltetést, egészséges és beteg állat
felismerésének alapelveit. Ismerje a takarmányozási
alapismereteket, takarmány-előkészítését.
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MEZŐGAZDASÁG ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI
ÉRETTSÉGI VIZSGA
RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KÖZÉPSZINTEN
A mezőgazdaság ismeretek ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy részletes érettségi
vizsgakövetelményei a XXXIII. Mezőgazdaság ágazat alábbi szakképesítéseinek közös
szakmai tartalmát veszik alapul:
54 621 01
Állattenyésztő és állategészségügyi technikus,
54 621 02
Mezőgazdasági technikus.
A) KOMPETENCIÁK
1.
TÉMÁK

Szakmai nyelv- és szóhasználat, beszédkészség
KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK

1.1. A szakmai fogalmak
helyes használata
1.2. A szakmai fogalmakkal
az ismeretanyag bemutatása,
értelmezése
1.3. Kommunikáció szakmai
nyelven

A szakmai fogalmak megfelelő helyen és módon történő
alkalmazása. A fogalmak jelentésváltozatainak
megkülönböztetése.
A felelet tartalma logikusan felépített, következetes.
Önálló előadásmód a szakmai kifejezések helyes
alkalmazásával.
A kérdező tanár által feltett kérdések megértése, pontos,
lényegretörő válaszadás.

2. Megbízhatóság
TÉMÁK

KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK

2.1. A vezetői utasítások
betartása

Megbízhatóan hajtsa végre a munkahelyi vezetőjének
utasításait.

2.2. Felelősségtudat

Felelősséget vállal az elvégzett munka tartalmáért és
formájáért. Bizalmasan kezeli az információkat. Hiteles
a kommunikációja.
Egyeztetés a megfelelő személyekkel, szervezeti
egységekkel, az információk pontosan, időben történő
átadása.

2.3. Együttműködő képesség

3.
TÉMÁK
3.1. Önállóság

Szakmai ismeretek alkalmazása
KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK
Ismereteit mind a rutin jellegű, egyszerű, mind az
összetett, feladatokban önállóan, szakszerűen
alkalmazza.

83

3.2. Problémaelemző
képesség

3.3. Színvonalas
eszközhasználat

Új szakmai feladatok, problémák megoldása érdekében:
- tudását, ismereteit használja és alkalmazza,
- képes új, bonyolult feladatokkal kapcsolatban is,
szakmailag helytálló véleményt mondani,
megoldást javasolni.
Az adott feladatokhoz szükséges eszközök, módszerek,
technikák színvonalas használata.

B) TÉMAKÖRÖK
1. Állattenyésztés
TÉMAKÖRÖK
1.1. Alapfogalmak, értékmérők
1.1.1. Az állattenyésztés
nemzetgazdasági és mezőgazdasági
jelentősége, ágazatai. Állattenyésztési
alapfogalmak
1.1.2. A gazdasági állatok
rendszerezése

1.1.3. Külső értékmérő tulajdonságok
1.1.4. Belső értékmérő tulajdonságok

1.2. A gazdasági állatok nemesítése
1.2.1. Törzskönyvi ellenőrzés
1.2.2. A tenyészcél meghatározása és
szempontjai

KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK
Legyen képes az állattenyésztési
alapfogalmak meghatározására (gazdasági
állatok, háziállatok, állattartás,
állatszaporítás, állattenyésztés).
Ismerje a gazdasági állatok rendszerezését:
faj, fajta (a fajták felosztása, a
fajtatisztaság, a telivér, a félvér, a fajta
változatai, a fajtán belüli rendszertani
egységek), a típus fogalma.
Tudja a külső értékmérő tulajdonságokat
(fejlettség, arányosság, kondíció,
kültakaró, színeződés, ivarjelleg).
Tudja a belső értékmérő tulajdonságokat:
tej-, hús-, tojás-, gyapjú- és erőtermelő
képesség, takarmányértékesítő képesség,
növekedés és fejlődés, alkat (konstitúció),
termékenység és szaporaság, egészség,
ellenállóképesség, igényesség,
alkalmazkodóképesség, honosulás,
vérmérséklet, természet, rossz szokások,
szellemi képességek, technológiai
tűrőképesség.

Ismerje a törzskönyvi ellenőrzés célját,
tudja a szakaszait.
Legyen képes a tenyészcél
meghatározásra. Ismerje a fajta, típus
megválasztásának szempontjait.
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1.2.3. Tenyésztési eljárások

1.3. Elhelyezés, ápolás
1.3.1. Elhelyezési módok

1.3.2. Bánásmód
1.3.3. Állatápolás módjai, eszközei
1.4. A ló elnevezései, értékmérői,
fajtái, nemesítése
1.4.1. A ló elnevezései
1.4.2. A ló külső testalakulása
1.4.3. Lófajták

1.4.4. A ló tenyésztése

Ismerje a tenyésztési eljárásokat: fajtatiszta
tenyésztés (beltenyésztés és
rokontenyésztés, vérvonaltenyésztés,
vérfrissítés), keresztezés (tenyész- és
haszonállat előállító keresztezések),
párosítás.
Ismerje az állatfajok hasznosítási
irányainak megfelelő elhelyezési módokat
és követelményeket (szabad, nyitott, zárt,
kötött, kötetlen, ketreces).
Ismerje az állatokkal való bánásmód célját,
alapelveit, általános szabályait,
követelményeit.
Tudja az állandó és időszakos állatápolás
módjait, céljait, követelményeit, valamint
eszközeit gazdasági állatainknál.

Tudja a ló elnevezéseit kor, ivar és
hasznosítás szerint.
Ismerje a ló külső testalakulását: a küllem
és a hasznosítás közötti összefüggéseit.
Ismerje a lófajtákat: melegvérű hátas,
melegvérű hámos, hidegvérű hámos fajták.
A sodrott ló.
Tudja a ló nemesítését (tenyésztése): a
tenyészcél és a tenyésztési eljárások
megválasztása, a tenyészegyedek
megítélése.

1.5. A ló szaporítása, felnevelése,
takarmányozása, ápolása, elhelyezése
1.5.1. A ló szaporítása
Ismerje a lovak szaporodásbiológiai
jellemzőit, a fedeztetés technikáját.
Ismerje a vemhesség és az ellés
folyamatát.
Ismerje a kanca és az újszülött csikó
ápolásának műveleteit.
1.5.2. A ló felnevelése
Legyen képes ismertetni a szopós és
választott csikók nevelését.
1.5.3. A lovak takarmányozása
Ismerje a lovak takarmányait, a
takarmányozás rendjét, a legelő
jelentőségét.
Tudja a vemhes és szoptató kanca,
valamint tenyészmének takarmányozását, a
csikók, sport– és igáslovak
takarmányozását.
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1.5.4. A lovak ápolása, elhelyezése és
használata
1.5.5. A lovak betegségei
1.6. Tejgazdaságtan
1.6.1. A tej jelentősége
1.6.2. A tej tulajdonsága, összetétele
1.6.3. A tej mikrobái
1.6.4. Tejhibák

1.6.5. A tej kezelése

1.6.6. A tej feldolgozása

Ismerje a bőr és pata ápolását.
Ismerje a lónak az elhelyezéssel szemben
támasztott igényeit (lóistállók, karámok).
Ismerje a lovaknál előforduló gyakoribb
betegségeket, azok megelőzési, gyógyítási
lehetőségeit.
Legyen képes ismertetni a tej
táplálkozásélettani, takarmányozási és
egyéb ipari jelentőségét.
Ismerje a nyers tej szabvány előírásait, a
tej természetes elváltozásait (föcstej,
öregfejős tehenek teje).
Ismerje a csíraszegény tej nyerésének
higiéniai feltételeit.
Ismerje a takarmányozási, istálló,
mikrobiológiai, kémiai eredetű, valamint
állatbetegségek, illetve gyógykezelésük
okozta tejhibákat.
Legyen képes ismertetni az elsődleges
tejkezelést (szűrés, hűtés, tárolás), a tej
átadást, a másodlagos tejkezelést (fölözés,
pasztőrözés).
Tudja a fogyasztói tej és a főbb
tejkészítmények jellemzőit.

2. Anatómia és élettan
TÉMAKÖRÖK
2.1. A gazdasági állatok testének
anatómiai felépítése, a testtájak
csontos alapja, az emlősök és
madarak testtájai
2.1.1. Az állati test bonctani felépítése

2.1.2. A csontok jellemzői, részletes
csonttan

2.1.3. A baromfi csontos váza

KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK

Tudja a szervek csoportosítását.
Ismerje a szervcsoportokat, a
szervrendszereket, a készülék és a
szervezet fogalmát.
Ismerje a csontok feladatát, felépítését,
szerkezetét, csoportosítását,
összeköttetéseit.
Tudja a fej, a törzs és a végtagok csontjait
(ló, szarvasmarha, juh, kecske, sertés).
Ismerje a baromfi csontos vázát, különös
tekintettel az eltérésekre az emlős
állatokétól.
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2.1.4. Az állati test fő részei

2.1.5. A baromfi testtájai

2.2. A gazdasági állatok
emésztőkészülékének felépítése, az
emésztés folyamata és az
anyagforgalom
2.2.1. Az emésztőkészülék jellemzői,
részei

2.2.2. Az elő- és utóbél járulékos
mirigyei
2.2.3. Az emlős gazdasági állatok
emésztőkészülékének jellegzetességei
2.2.4. A baromfi emésztőkészülékének
jellegzetességei
2.2.5. Az emésztés

Tudja az állati test fő részeit, a fej, a nyak,
a törzs és a végtagok tájékait (ló,
szarvasmarha, juh, kecske, sertés).
Tudja a baromfi testének fő részeit
(különös tekintettel az eltérésekre az emlős
állatokétól).

Ismerje az emésztőkészülék feladatait, főbb
részeit, felosztását.
Ismerje az előbél felépítését és működését
(a szájüreg és a szájszervek, a garat, a
nyelőcső, az együregű gyomor, a
többüregű gyomor, az egyszerű és az
összetett gyomor fogalma). Tudja
ismertetni a középbél vagy vékonybél
felépítését és működését (epésbél, éhbél,
csípőbél), az utóbél vagy vastagbél
felépítését és működését (vakbél, remese
és végbél).
Tudja az előbélhez és a középbélhez
kapcsolódó járulékos mirigyeket (a
nyálmirigyek és a nyálkamirigyek, a máj
és a hasnyálmirigy).
Legyen képes ismertetni az emlős
gazdasági állatok (ló, szarvasmarha, juh,
kecske, sertés, nyúl) emésztőkészülékének
állatfajonkénti jellegzetességeit.
Legyen képes ismertetni a baromfifélék
emésztőkészülékének jellegzetességeit
(különös tekintettel a különbségekre az
emlős állatokétól).
Ismerje az emésztés célját, formáit, az
állatok osztályozását táplálkozásuk
alapján.
Ismerje a takarmány és ivóvíz felvétel
módját állatfajonként.
Tudja a rágás, a nyelés, a hányás, a
kérődzés élettani folyamatát, jelentőségét.
Legyen tisztában a kémiai és a biológiai
emésztéssel, bélsárürítéssel.
Rendelkezzen ismeretekkel az emlős
gazdasági állatok és a baromfi emésztési
sajátosságairól, a táplálóanyagok
felszívódásról és az anyagfogalomról.
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2.3. A gazdasági állatok hím és női
nemi készülékének anatómiai
felépítése és működése, a szaporodás
2.3.1. A gazdasági állatok ivarszervei

2.3.2. A baromfi ivarszervei, a
tojástermelés élettana és a tojás részei
2.3.3. Ivarzási és pároztatási módok,
szaporodás

2.3.4. A csirkeembrió fejlődése
2.3.5. A tejmirigy és a tejtermelés

Legyen képes ismertetni az ivarszervek
feladatait, valamint a belső és a külső
ivarszerveket.
Tudja a hím ivarszervek feladatát,
felépítését és élettani működését (here,
mellékhere, ondóvezető és ondózsinór,
járulékos nemi mirigyek, a húgycső, a
hímvessző, a makk, a herezacskó és a
tasak). Ismerje az ondó jellegzetességeit és
összetevőit.
Rendelkezzen az alábbi ismeretekkel: a
női ivarszervek feladata, felépítése és
élettani működése (petefészek,
petevezető, méh, hüvelytornác, hüvely,
péra, csikló). Rendelkezzen az alábbi
ismeretekkel: az emlős gazdasági állatok
nemi készülékének sajátosságai, és annak
szaporodásbiológiai jelentősége.
Ismerje a baromfi hím és női nemi
készülékét, a tojástermelés élettanát, a
tojás részeit.
Tudja az ivarzás jellemzőit, a pároztatási
módokat (vad, csoportos, háremszerű,
kézből való és a mesterséges termékenyítés
fő munkaműveleteit), a termékenyülés
folyamatát, a vemhesség jellemzőit
(időtartama, felismerése), az ellés élettanát
(jelei, szakaszai), az újszülött és az anya
ápolását.
Ismerje az embrió és járulékos részeinek
fejlődését, valamint azok szerepét a kelés,
illetve a keltetés során.
Tudja a tejmirigy elhelyezkedését,
szerkezetét, felfüggesztését, a tejtermelés
élettanát (a tej elválasztása, a tej leadása, a
tej visszatartása) a tej összetételét, a
kolosztrum fogalmát, összetételét,
jelentőségét.

3. Takarmányozástan
TÉMAKÖRÖK

KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK

3.1. A takarmányok alkotórészei,
takarmányozási alapismeretek
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3.1.1. A takarmányozás célja, szerepe

3.1.2. A takarmányok kémiai
összetétele

3.1.3. Takarmányozási alapismeretek

Tudja a takarmányozás célját, feladatait, az
okszerű takarmányozás szerepét az
állattenyésztés jövedelmezőségének
javításában.
Legyen képes ismertetni a takarmányok
kémiai összetételét.
A takarmányok víz- és
szárazanyagtartalma.
A takarmányok szerves anyagai:
- N-mentes anyagok: zsírok és zsírszerű
anyagok, N-mentes kivonható
anyagok, nyersrost,
- N-tartalmú anyagok: fehérjék, amidok,
a szintetikus fehérjepótlók etetésének
szabályai,
- szerves hatóanyagok: zsírban és vízben
oldódó vitaminok, egyéb biológiai
hatóanyagok.
A takarmányok szervetlen anyagai: makroés mikroelemek.
Rendelkezzen takarmányozási
alapismeretekkel:
- a takarmányok emészthetősége, az
emésztési együttható, a takarmányok
emészthetőségét befolyásoló – állattól
és takarmánytól függő – tényezők,
-

a takarmányok táplálóértéke, a
takarmányok energetikai értékelése
(bruttó energia, emészthető energia,
átalakítható vagy metabolizálható
energia, nettó energia, az egyes
állatfajoknál
használható
energiaértékek),

-

a takarmányok értékesülése: a fajlagos
takarmányfelhasználás.

3.2. Takarmányismeret
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3.2.1. A takarmányok csoportosítása

Tudja a takarmányok csoportosítását: Zöldtakarmányok:
- gyep: növényzete, hasznosítása
(rét, legelő), felosztása.
Legeltetési módok és eljárások. szántóföldi zöldtakarmányok: fűfélék,
pillangósvirágúak, őszi és tavaszi
zöldtakarmány-keverék, leveles és
egyéb zöldtakarmányok.
- Gyökér és gumós takarmányok
(répafélék, burgonya, csicsóka).
- Erjesztett takarmányok (szilázsok,
szenázsok).
-

Szénák és szénalisztek (réti széna,
pillangós és fűféle szántóföldi szénák).

-

Magvak és termések (gabona-,
hüvelyes- és olajos magvak).

3.2.2. Takarmány-kiegészítők

3.2.3. Ipari abrakkeverék

-

Szántóföldi melléktermékek (gabonaés hüvelyes szalmák, kukoricaszár,
leveles cukorrépafej).

-

Élelmiszeripari melléktermékek (tej és
tejfeldolgozási, húsipari, hal- és
baromfi-feldolgozási, malomipari,
növényolajipari, cukoripari, szeszipari,
sörgyári, keményítőgyári, konzervgyári
takarmányok).

Ismerje a takarmány-kiegészítőket.
(fehérje- és zsírkiegészítők, ásványi
takarmány-kiegészítők, vitamin és
gyógyszeres kiegészítők,
takarmányízesítők, antioxidánsok,
hozamfokozók).
Ismerje az ipari abrakkeverékeket (premix,
komplett premix, supplement,
koncentrátum, táp fogalma és előállítása).

3.3. A gazdasági állatok táplálóanyag
szükséglete, a takarmányozás
gyakorlati végrehajtása
3.3.1. Táplálóanyag szükséglet
Tudja az életfenntartó
táplálóanyagszükségletet, az állati termelés
(növekedés, tej-, gyapjú-, tojástermelés,
munkavégzés) táplálóanyag-szükségletét.
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3.3.2. Takarmányadag összeállítás

Ismerje a takarmányozási táblázatok
felépítését, használatát.
Ismerje a takarmányadagok
összeállításának szempontjait és menetét.
3.3.3. Takarmány előkészítés
Tudja a takarmányok előkészítését etetésre
(tömeg- és abraktakarmányok
előkészítése).
3.3.4. Etetési és itatási rendszerek
Ismerje az etetési és itatási rendszereket,
technikákat (etetési módszerek a
takarmányfogyasztás mértéke, módja, az
alkalmazott technológia, az etetett
takarmány állapota és a takarmányellátás
szervezése alapján, itatási módok).
4. Takarmánynövény-termesztés
TÉMAKÖRÖK

KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK

4.1. Talajművelés
4.1.1. A talajművelés fogalma és céljai.
A talajművelés alapműveletei. A
talajművelés eszközei, típusai és
alkalmazási területei.
4.2. Szaporítás, növényápolás
4.2.1. Szaporítóanyag és szaporítás
módok

4.2.2. Talajápolás és öntözés
4.2.3. Növényvédelem

Tudja a talajművelés fogalmát, céljait,
talajművelés alapműveleteit (fogalmuk,
jellemző eszközeik). Ismerje az
alábbiakat:
az eke és munkája,
a tárcsás talajművelő eszközök és
munkájuk,
kultivátorok típusai és végzett munkájuk,
mélylazítók és alkalmazási területük,
boronák típusai és végzett munkájuk,
hengerek típusai és végzett munkájuk,
simító alkalmazási területei,
kombinált talajművelő eszközök típusai és
végzett munkájuk.
Ismerje a szaporítóanyag típusait,
szaporítás módokat.
Ismerje a vetés idejét, mélységét,
befolyásoló tényezőket,
vetőmagmennyiséget.
Tudja az öntözés fogalmát, céljait, módjait.
Tudja a kelés előtti és kelés utáni
talajápolást.
Ismerje a növényvédelem feladatát, céljait
és módjait (agrotechnikai, mechanikai,
biológiai, kémiai és integrált
növényvédelem).

4.3. Betakarítás, tartósítás,
terménytárolás
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4.3.1. Betakarítás, terménytárolás és
tartósítás

5.

Legyen képes meghatározni a betakarítás
idejét (gazdasági és biológiai érettség
fogalma, befolyásoló tényezők).
Ismerje a terménytípusok betakarításának
és tárolásának módjait (szemes termények,
gyökér- és gumós növények, szálas
takarmányok).
Állatok egészségvédelme

TÉMAKÖRÖK
5.1. Az állat és környezete
5.1.1. A környezet

KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK

5.1.3. Az állattartó épületek és

Tudja a környezet fogalmát, változását,
a környezeti tényezők felosztását. Tudja
a környezeti tényezők hatását az állati
szervezetekre.
Tudja az állattartó telepek létesítésének
szempontjait: a telep helyének kijelölése
(talajtani szempontok, domborzati
viszonyok, az épületek telepen belüli
elhelyezése).
Ismerje a teleplétesítés egyéb feltételeit
(vízellátás, villany, út, csatorna,
trágyakezelés, védőtávolságok).
Rendelkezzen ismeretekkel:

jellemzői

-

5.1.2. Az állattartótelep létesítésének
szempontjai és feltételei

az istálló mikroklímájáról,
- az istálló hőmérsékletéről (optimális
termelési zóna),
- az istálló levegőjének páratartalmáról,
- az istállón belüli légáramlásról,
- a lehűlés nagyságáról,
- az istállólevegő szennyezettsége:
gázszennyezettségről (széndioxid,
ammónia, kén-hidrogén, szénmonoxid),
porszennyezettségéről, élőcsíraszennyezettségről,
- az istálló megvilágításáról,
- az istálló szellőztetéséről,
- a padozatról, az almozásról, a
megvilágításról, - a zajról. Legyen
képes a hibák okozta viselkedést
felismerni.
Ismerje a beavatkozás lehetőségeit.

5.2. Az egészség, a csökkent
termelőképesség és betegség
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5.2.1. Az egészséges állat, a csökkent
termelőképesség és a beteg állat
fogalma és jellemzői
5.2.2. A beteg állat és a betegség
felismerése

Ismerje az egészséges állat, a csökkent
termelőképesség és a beteg állat fogalmát,
jellemzőit.
Legyen képes felismerni a beteg állatot: - a
beteg állat megjelenése (habitus) alapján:
testtartás, mozgás, viselkedés, alkat,
tápláltság, ápoltság,

- a klinikai alapértékek alapján: belső
hőmérséklet (láz), pulzusszám, légzésszám,
bendőmozgás.
5.2.3. A betegség kialakulásának okai, Ismerje a betegség keletkezésének okait.
lefolyása, gazdasági jelentősége
Külső okok:
élettelenek (kórokok):
- mechanikai hatások,
- hőmérséklet (hideg, meleg),
- sugárzások,
- elektromosság,
- időjárási tényezők (frontátvonulás),
- a szervezet anyagellátásának zavarai
(táplálóanyagok, víz, oxigén);
élők (kórokozók):
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-

baktériumok (alakja, méretei,
felépítése, szaporodása, toxinjai),
vírusok (alakja, méretei, felépítése),
- prionok,
gombák

(csoportosítása

felépítés

és kórokozó képesség

szerint,
-

méretei,

szaporodása,

szerepe, elterjedése),
-

paraziták (csoportosítása az
élősködés helye és időtartama

szerint, kártételük). Belső okok:
- alkat, hajlam (diszpozíció).
Ismerje a betegség lefolyását, kimenetelét:
túlheveny, heveny, félheveny, idült,
gyógyulás, szövődmény, halál.
Tudja az egészséges állat életjelenségeit:
- az etológia fogalma, gazdasági
jelentősége,
- az egészséges sertés,
- szarvasmarha,
- juh,
- ló,
- baromfi viselkedése.
5.3. A betegségek gyógykezelése és
megelőzése, az állatok jóléte és az
állatvédelem
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5.3.1. Prevenció és gyógyszerhasználat Ismerje a gyógyszer fogalmát, a
gyakrabban használt gyógyszerformákat, a
gyógyszerek alkalmazásának a módjait, a
gyógyszerhasználat szabályait, előírásait.
Tudja az egyszerűbb kezeléseket és
életmentő beavatkozásokat,
elsősegélynyújtást.
Ismerje a nem fertőző betegségek
megelőzését.
Ismerje a fertőző betegségek megelőzését,
a fertőző betegség fogalmát.
Ismerje az immunitás fogalmát, formáit,
kiemelten a természetes és mesterséges
immunitást, a vakcinát és a szérumot.
Tudja az állattartó telepek üzemeltetésének
szabályait, az üzemeltetés higiéniáját (a
személy-, az állat- és a járműforgalom).
Ismerje a fertőtlenítés fogalmát, formáit,
módjait (mechanikai, fizikai, kémiai,
biológiai), a fertőtlenítőszereket és
használatukat, a fertőtlenítéssel kapcsolatos
munka- és balesetvédelmi szabályokat, a
rágcsálók és rovarok irtását. Ismerje a
bejelentési kötelezettség fogalmát, módjait.
5.3.2. Az állatvédelem törvényi
szabályozása

6.

Ismerje az állatvédelem törvényi
szabályozását.
Ismerje az állattartás általános állatvédelmi
szabályait, mezőgazdasági haszonállatok
tartásának állatvédelmi szabályait. Ismerje
az állatszállítás állatvédelmi előírásait, az
állatokkal való szakszerű bánásmódokat.
Ismerje a vágóállatok levágásának és
leölésének állatvédelmi szabályait.

Gazdálkodási alapismeretek

TÉMAKÖRÖK
6.1. A gazdálkodás alapismeretei
6.1.1. A termelés erőforrásai

KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK
Legyen képes a termelés erőforrásainak
ismertetésére:
- a termelés eszközrendszere
(befektetett eszközök,
forgóeszközök, termőföld,
munkaerő),
-
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a termelés ráfordításai és
költségei, a termelés

eredménye, hozzájárulás.

6.1.2. A termelés reálszférája
6.1.3. A termelés pénzügyei

fedezeti

Legyen képes a termelés reálszférájának
ismertetésére:
beszerzés,
termelés,
készletezés,
minőségellenőrzés, - értékesítés.
Tudja a termeléssel összefüggő pénzügyi
ismereteket:
a pénz szerepe a
piacgazdaságban, - pénzforgalom
típusai, jellemzői, - hitelezés.

6.2. Vállalkozási alapismeretek
6.2.1. A vállalkozások csoportosítása

Ismerje a vállalkozás fogalmát, általános
jellemzőit. Ismerje a különböző
vállalkozási csoportokat:
- őstermelői tevékenység jellemzői,
működésének szabályai,
-

egyéni vállalkozás jellemzői,
működésének szabályai,

-

egyéni cég, családi gazdálkodás
jellemzői, működésének szabályai,
gazdasági társaságok jellemzői,
működésének szabályai,

szövetkezet jellemzői, működésének
szabályai.
Ismerje a gazdasági kamarák szerepét, az
általuk nyújtott szolgáltatások körét.
Rendelkezzen ismeretekkel a
vállalkozások beindításáról: alapfeltételek,
-

6.2.2. Kamarák szerepe
6.2.3. A vállalkozás beindítása

-
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a beindítás lépései.

6.2.4. A munkaviszony és jellemzői

Ismerje a munkaviszonyt és jellemző
tulajdonságait:
- munkaviszony keletkezése,
megszűnésének, megszüntetésének
esetei,
- munkáltató, munkavállaló jogai és
kötelezettségei,
-

munkáltató, munkavállaló kártérítési
felelőssége,

6.3. Marketing
6.3.1. A marketing fogalom köre

6.3.2. Piaci ismeretek
6.3.3. Marketing mix
6.3.4. Marketing terv
6.3.5. Termék életciklus
6.3.6. Marketingkommunikáció

munkaügyi vita.

Rendelkezzen ismeretekkel az egyes
alapfogalmakról (szükséglet, igény,
kereslet, kínálat)
Ismerje a piaci alapfogalmakat, piaci
formákat.
Legyen képes ismertetni a marketing mix
fogalmát és elemeit (4P).
Legyen képes ismertetni a marketing terv
fogalmát és felépítését.
Tudja a termék életciklus fogalmát, és
fázisait.
Ismerje a kommunikáció fogalmát, fajtáit,
eszközrendszerét, a kommunikáció
folyamatát.

6.4. Európai Uniós ismeretek
6.4.1. Az Európai Unió kialakulása és
intézményrendszere

7.

Rendelkezzen ismeretekkel a Közös
Agrárpolitikáról (KAP).
Rendelkezzen ismeretekkel az Európai
Unió agrárszabályozásáról.
Rendelkezzen ismeretekkel az Európai
Unió vidékfejlesztési politikájáról.
Rendelkezzen ismeretekkel a Strukturális
alapokról, a Nemzeti támogatások
rendszeréről, pályázati rendszerekről.
Rendelkezzen ismeretekkel az agrár
környezetvédelmi szabályozásról.
Gazdálkodási alapgyakorlatok

TÉMAKÖRÖK
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7.1. Adózási ismeretek
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7.1.1. Jövedelemadó-bevallás
elkészítése
7.1.2. Járulékfizetési kötelezettségek
teljesítése

7.1.3. Társadalombiztosítási eljárások
rendszere

7.1.4. Jogkövetelmények, jogorvoslat
az adózási rendszerben

Rendelkezzen ismeretekkel a
jövedelemadó-bevallás elkészítése terén:
főállású egyéni vállalkozó esetén,
másodállású egyéni vállalkozó esetén,
őstermelő esetében,
családi gazdálkodás esetében, alkalmazott esetében.
Rendelkezzen ismeretekkel a
járulékfizetési kötelezettségek
teljesítéséről:
- munkáltatót terhelő járulékok,
- munkavállalót terhelő járulékok, környezetvédelmi termékdíj.
Rendelkezzen ismeretekkel a
társadalombiztosítási eljárások
rendszeréről:
- egészségügyi szolgáltatások,
- táppénz jogosultságok,
- betegszabadság,
- csecsemőgondozási díj.
Ismerje a jogkövetelmények, jogorvoslat
fogalmát és szerepét az adózási
rendszerben.

7.2. Vállalkozás gyakorlata
7.2.1. Vállalkozás létesítése, átalakítása Ismerje a vállalkozások létrejöttének,
és megszüntetése
átalakulásának és megszűnésének okait,
módjait.
7.2.2. A vállalkozás feltételei
Ismerje a vállalkozás tárgyi és személyi
feltételeit és azok kialakítását.
7.2.3. Az üzleti terv
Ismerje az üzleti terv fogalmát, célját,
alapelveit és felépítését.
7.2.4. Piackutatás
Ismerje a piackutatás fogalmát, módszereit
és folyamatait.
7.2.5. Piacbefolyásoló tényezők
Ismerje a piacbefolyásoló tényezőket
(kínálat, kereslet, állam).
7.2.6. Értékesítési módok és az
Ismerje az értékesítés fogalmát, folyamatát
értékesítést befolyásoló tényezők
és az azt befolyásoló tényezőket.
7.2.7. A beszerzés és az azt befolyásoló Ismerje a beszerzés fogalmát, folyamatát
tényezők
és az azt befolyásoló tényezőket.
7.2.8. Logisztika
Tudja a logisztika fogalmát és feladatát.
7.2.9. Pályázatkészítés
Ismerje a pályázatkészítés formai és
tartalmi követelményeit és a kapcsolódó
feladatokat (pályázatfigyelés, tanulmányok
készítése, utógondozás, monitoring
adatszolgáltatás).
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7.3. Adminisztráció
7.3.1. Bizonylati elv és fegyelem

7.3.2. Eszköz-, anyag- és
készletnyilvántartás, valamint a
leltározás, selejtezés gyakorlati
ismeretanyaga
7.3.3. Termelői regisztráció
7.4. Kommunikáció
7.4.1. Információ források kezelése és
használata

7.4.2. A kommunikáció módszerei,
eszközei és szabályai

Ismerje a bizonylati elv és fegyelem
fogalmát és jogi hátterét (számviteli
törvény).
Ismerje a bizonylatok fajtáit.
Tudja a számla, a készpénzfizetési számla,
az átutalásos számla a nyugta, a
készpénzátvételi-elismervény
kiállítás
módját.
Rendelkezzen ismeretekkel a leltározásról
(cél, folyamat, dokumentáció) és a
készletnyilvántartásról (szerepe, alapja,
módja, bizonylatai).
Ismerje az őstermelői igazolvány
kiváltását, a támogatásigénylés folyamatát.
Legyen képes kezelni az
információforrásokat.
Magabiztosan tudja használni az
infokommunikációs irodai eszközöket
(irodai eszközök, számítógép, szkenner,
telefon, fax, iratmegsemmisítő).
Tudja az üzleti levelezés szabályait, a
kommunikáció módszereit, eszközeit.
Ismerje az üzleti tárgyalás menetét,
kiértékelésének módját.
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RENDÉSZET ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA

RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK
KÖZÉPSZINTEN
A rendészet ismeretek ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy részletes érettségi
vizsgakövetelményei a XXXVIII. Rendészet és közszolgálat ágazat alábbi szakképesítéseinek
közös szakmai tartalmát veszik alapul:
- 54 861 01 Rendőr tiszthelyettes (ágazati).

A) KOMPETENCIÁK
1.

Szakmai szókincs, beszédkészség, kommunikáció

TÉMÁK

KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK

1.1. Kommunikációs
alapismeretek

1.2. Rendőri intézkedések
alapjai

Legyen képes gondolatai, véleménye egyértelmű és
érthető átadására.
Legyen képes mások értő meghallgatására.
Legyen képes gondolatai kerek mondatokban történő
megfogalmazására.
Legyen képes a szakmai fogalmak pontos használatára.
Legyen képes kapcsolatteremtésre és a kapcsolat
fenntartására.

1.3. Rendvédelmi szervek
alapismerete

Legyen képes a hivatalos szöveg értelmezésére és
alkotására.

2.
TÉMÁK

Ismeretek helyes és megfelelő alkalmazása
KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK

2.1. Személy- és vagyonvédelmi Legyen képes az elsajátított ismereteket és a
alapismeretek
megszerzett kompetenciákat használni és alkalmazni.
2.2. A kényszerítő- és
támadáselhárító eszközök

3.
TÉMÁK

Legyen képes a rábízott feladatok végrehajtására.
Legyen képes a feladatai eredményes megoldásához
javaslatokat megfogalmazni.
Szabálytudat és szabálykövető magatartás
KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK

3.1. A szolgálatellátás általános
szabályai

Legyen képes feladatát a szabályoknak és előírásoknak
megfelelően végezni.

3.2. Jogi alapismeretek

Legyen képes a vonatkozó normákat objektív módon
alkalmazni.
Legyen képes az alapvető alaki mozgások
végrehajtására.

3.3. Alaki mozgások gyakorlása
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4.
TÉMÁK

Együttműködési készség
KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK

4.1. Pszichológiai
alapismeretek

Legyen képes mások helyzetének értelmezésére és
figyelembevételére.

4.2. Szociálpszichológiai
alapismeretek

Legyen képes a mások megértésére és meghallgatására,
a leggyakoribb nem verbális és metakommunikációs
jelek értelmezésére.

B) TÉMAKÖRÖK
1. Intézkedések, fellépések és a szolgálatellátás alapjai

TÉMAKÖRÖK

KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK

1.1. Rendvédelmi szervek alapismerete
1.1.1. A rendvédelmi szervek helye,
Ismerje a rendvédelmi szervek helyét,
szerepe, normák
szerepét és a működésüket meghatározó
normákat.
1.1.2. Alapfogalmak
Legyen képes bemutatni a rendvédelem
szervezeteit.
1.1.3. A rendvédelmi szervek, Legyen képes bemutatni a Magyarországon
tagozódás, működésük felügyelete
működő rendvédelmi szerveket, ezek
tagozódását, működésük felügyeletét.
1.1.4. Rendőrség
Legyen képes bemutatni a rendőrség
szervezeti felépítését, feladatait, működését.
1.1.5. Katasztrófavédelem
Legyen képes bemutatni a
katasztrófavédelem szervezeti felépítését,
feladatait, működését.
1.1.6. Büntetés-végrehajtás
Legyen képes bemutatni a
büntetésvégrehajtás szervezete működési
rendjét és feladatait.
1.1.7. Együttműködés a rendvédelmi Ismerje a rendvédelmi szervek közötti
szervek között
együttműködés jellemzőit.
1.2. A rendvédelmi szervek intézkedéseinek elhelyezése a közigazgatási
jogalkalmazás rendszerében
1.2.1. A rendészeti tevékenységet Ismerje és tudja jellemezni a rendészeti
végző állami, önkormányzati és civil tevékenységet végző állami, önkormányzati
szervezetek
és civil szervezetek munkáját.
1.2.2. Rendvédelmi szervek
Ismerje a rendőri, a katasztrófavédelmi és a
intézkedéseinek és eljárásainak alapjai büntetés-végrehajtási intézkedések és
eljárások alapjait.
1.3. Általános vagyonvédelmi és szolgálati ismeretek
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1.3.1. Civil vagyonvédelmi szervek
tevékenysége, működése

Legyen képes bemutatni a civil
vagyonvédelmi szervek tevékenységének,
működésének jellemzőit.
1.3.2. Általános és speciális feladatok, Legyen képes ismertetni a személy- és
etikai szabályok
vagyonőr általános és speciális feladatait, a
tevékenység etikai szabályait.
1.4. Speciális munka-, baleset- és környezetvédelmi szabályok
1.4.1. Munka-, baleset-, tűz-,
Legyen képes bemutatni a rendvédelmi
környezetvédelmi szabályok
szervekre vonatkozó munka-, baleset-, tűz-,
környezetvédelmi szabályokat, előírásokat.
1.4.2. Munkavédelmi alapismeretek, Legyen képes bemutatni a rendőri,
elsősegélynyújtás
büntetésvégrehajtási, katasztrófavédelmi,
személy- és vagyonőri munkavédelmi
alapismereteket, elsősegélynyújtási
kötelezettségeket és a legalapvetőbb
elsősegélynyújtási fogásokat.
1.5. Általános szolgálati ismeretek
1.5.1. Érvényes adat-, titokvédelmi,
titoktartási és ügykezelési szabályok
1.5.2. Rendvédelmi szerv hivatásos
állományába kerülés feltételei

Ismerje a rendvédelmi szerveknél érvényes
adat-, titokvédelmi, titoktartási és
ügykezelési szabályokat.
Ismerje a rendvédelmi szerv hivatásos
tagjává válás feltételeit.

1.6. A szolgálatellátás általános szabályai
1.6.1. A rendvédelmi szervek
Ismerje a rendvédelmi szervek tagjainak
tagjainak jogai és kötelességei
jogait és kötelességeit.
1.6.2. A rendvédelmi szerven belüli
Ismerje a rendvédelmi szerven belüli
hierarchia
hierarchia érvényesülését. Legyen képes
bemutatni a parancs, az utasítás és a
szolgálati út fogalmát.
1.6.3. Alakiság
Ismerje az alapvető alaki,
megjelenésiöltözködési szabályokat,
magatartási elvárásokat.
1.7. A rendőri intézkedések alapjai
1.7.1. Kommunikáció az intézkedés
Legyen képes megválasztani a megfelelő
alá vont személlyel
kommunikációt az intézkedés során.
1.7.2. Az alárendelt jelentési
Ismerje az alárendelt jelentési
kötelezettsége
kötelezettségét a különféle helyzetekben.
1.7.3. Helyes intézkedő állás
Legyen képes a helyes intézkedő állás
felvételére.
1.8. Tűzoltó és tűzmegelőzési alapismeretek
1.8.1. Égéselmélet, oltóanyag,
Tudja ismertetni az égéselméleti, oltóanyag,
tűzoltási és műszaki mentés
tűzoltási és műszaki mentési
alapismereteket.
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1.8.2. Tűzmegelőzés, a tűzoltás
alapvető feltételei
1.8.3. A tűzoltó anyagok jellemzői

Ismerje a tűzmegelőzés helyét és szerepét.

Tudja ismertetni a tűzoltó anyagok
jellemzőit.
1.9. Büntetés-végrehajtási nevelési alapismeretek
1.9.1. A büntetés-végrehajtási nevelés Tudja ismertetni a büntetés-végrehajtási
fogalma, célja, történeti fejlődése
nevelés fogalmát, célját.
1.9.2. A börtön sajátos környezete,
Legyen képes bemutatni a börtön sajátos
személyzete és ezek
környezetét, személyzetét és
munkakörülményei
munkakörülményeiket.
1.9.3. A büntetés-végrehajtás
intézményeinek típusai

Tudja ismertetni a büntetés-végrehajtás
intézményeinek típusait, nevelési
lehetőségeit.

1.10. Közlekedésrendészeti ismeretek
1.10.1.
Közlekedési
fogalmak, Legyen képes bemutatni az alapvető
jogszabályi alapok, jelzőtáblák
közlekedési fogalmakat, jogszabályi
alapokat, a jelzőtáblákra vonatkozó
tartalmakat.
1.10.2. A járművezetés személyi
feltételei

Ismerje a járművezetés személyi feltételeit.

1.11. Polgári védelmi és iparbiztonsági, tűz- és katasztrófavédelmi hatósági
alapismeretek
1.11.1. A katasztrófák elleni
Ismerje a katasztrófák elleni védekezés
védekezés
lehetőségeit. Tudja jellemezni a hazai
katasztrófavédelem tevékenységét.
1.11.2. Katasztrófák csoportosítása és Tudja csoportosítani és jellemezni a
jellemezése
katasztrófákat.
1.11.3. A polgári védelem alapjai és
Ismerje a polgári védelem alapfeladatait.
feladatai
1.11.4. Iparbiztonság
Ismerje az iparbiztonság alapfeladatait.
1.12. Határrendészeti ismeretek
1.12.1. A határrendészeti szolgálati ág Tudja bemutatni a határrendészeti szolgálati
fejlődése, helye, szerepe
ág fejlődését, helyét, szerepét.
1.12.2. Az államhatárral kapcsolatos Ismerje az államhatárral kapcsolatos
alapfogalmak
alapfogalmakat és a határrendészeti
feladatokat meghatározó főbb jogi
szabályzókat.
1.12.3. Határforgalom-ellenőrzés és
Legyen képes bemutatni a
az államhatár őrzése
határforgalomellenőrzés és az államhatár
őrzés feladatait.
1.12.4. Határellenőrzés, határrend
Ismerje a határellenőrzéssel, a határrend
fenntartás, a mélységi ellenőrzés
fenntartásával, a mélységi ellenőrzéssel
kapcsolatos feladatokat.
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1.12.5. Idegenrendészeti intézkedések Ismerje az idegenrendészeti intézkedések és
eljárások rendjét.
1.13. Katasztrófavédelmi műszaki alapismeretek
1.13.1. A katasztrófavédelem
Ismerje a katasztrófavédelem eszközeit,
eszközei, berendezései, felszerelései
berendezéseit és alapfelszereléseit.
1.13.2. Tűzoltó szakfelszerelések
Ismerje a tűzoltó szakfelszereléseket.
1.13.3. Készülékekkel kapcsolatos
Ismerje a tűzoltó fecskendőkkel,
alapfogalmak
készülékekkel kapcsolatos alapfogalmakat,
azok jellemzőit.
1.13.4. Egyéb felszerelések
Ismerje a katasztrófavédelemnél használt
egyéb felszerelések jellemzőit.
2. Jogszabályi és egyéb szabályzó előírások

TÉMAKÖRÖK

KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK

2.1. Jogi alapismeretek
2.1.1. A jog fogalma

Legyen képes bemutatni a jog fogalmát,
kialakulását.
2.1.2. Jogi és erkölcsi normák
Legyen képes ismertetni a jogi normák
helyét, szerepét, a jogszabályok
hierarchiáját, érvényességük és hatályuk
követelményeit.
2.1.3. Jogellenesség, társadalomra
Legyen képes bemutatni a jogellenesség és
veszélyesség
a társadalomra veszélyesség lényegét,
jellemzőit.
2.1.4. Hivatalos és közfeladatot ellátó Tudja jellemezni a hivatalos és
személyek munkája
közfeladatot ellátó személyek munkáját.
2.2. Állam-, alkotmány- és nemzetközi jogi alapismeretek
2.2.1. Alaptörvény bemutatása
Legyen képes bemutatni a magyar
Alaptörvény helyét, szerepét, rendeltetését,
az alkotmányossági elveket.
2.2.2. Az emberi, állampolgári jogok
érvényesülése a rendvédelmi
szerveknél
2.3. Polgári jog
2.3.1. Polgári jog fogalma
2.3.2. Személyhez fűződő jogok
2.3.3. A szerződés és a felelős őrzés

2.3.4. Jogképesség, cselekvőképesség

Ismerje az emberi, állampolgári jogok
rendvédelmi szerveknél történő
érvényesülését.
Legyen képes bemutatni a polgári jog
fogalmát, alapelveit.
Ismerje a személyhez fűződő jogokat, a
jogképesség lényegét, a tulajdonjog
tartalmát.
Ismerje a szerződés és a felelős őrzés
lényegének ismérveit, jellemzőit.
Legyen képes bemutatni a jogképesség és
cselekvőképesség lényegét.

2.4. Büntetőjog általános rész
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2.4.1. Bűncselekmény fogalma, a
Büntető Törvénykönyvről szóló törvény
(a továbbiakban: Btk.) szerkezete,
időbeli, területi és személyi hatálya

Legyen képes bemutatni a bűncselekmény
fogalmát, elkövetőit, valamint
megvalósulási szakaszait. A Btk.
szerkezetét, időbeli, területi és személyi
hatályát.
Legyen képes ismertetni a
2.4.2. Bűncselekmények felosztása
bűncselekmények súlyuk szerint történő
felosztását, megvalósításuk lehetséges
következményeit. Legyen képes bemutatni
a büntethetőségi akadályokat.
2.4.3. Általános törvényi tényállás
Ismerje az általános törvényi tényállást.
2.5. Személy- és vagyonvédelmi alapismeretek
2.5.1. Szolgálati formák
Ismerje a személy- és vagyonőr által
ellátandó szolgálati formákat, a szolgálatra
való felkészülést, a szolgálat átvétel-átadás
menetrendjét, követelményeit, a szolgálat
ellátással szembeni általános előírásokat,
alapelveket.
2.5.2. Védelmi, őrzési, biztosítási
Ismerje a védelmi, őrzési, biztosítási
rendszer
rendszer lényegét, lehetőségeit.
2.6. Személy- és vagyonvédelmi ismeretek: személy és gépjármű be- és
kiléptetésének szabályai
2.6.1. Személyek, gépjárművek be- és Ismerje a személyek, gépjárművek be- és
kiléptetése, a szállítmányok ellenőrzése kiléptetésére, a szállítmányok
ellenőrzésének szabályszerű végrehajtására
vonatkozó elvárásokat; rendellenesség
észlelése esetén a szakszerű fellépést, tudja
az eljárás rendjét, lépéseit.
2.7. Személy- és vagyonvédelmi ismeretek: recepciós és bolti szolgálat
ellátásának szabályai
2.7.1. Recepciós szolgálat
Ismerje a recepciós szolgálat jellemzőit,
követelményeit, a ruházat-,
csomagátvizsgálás jogszerű végrehajtására
vonatkozó szabályokat, taktikai fogásokat.
2.8. Személy- és vagyonvédelmi ismeretek: szállítmányok kísérése és a
járőrszolgálat ellátásának szabályai
2.8.1. Szállítmányok kísérése
Ismerje a különféle szállítmányok (pénz,
érték) gyalogosan, járművön történő
kísérésének követelményeit, szabályait, a
járőrszolgálati ellátás különféle formáit, a
rendellenesség esetén követendő protokollt;
a járőr útvonal- és időterv
lényegét, tartalmát.
2.9. Személy- és vagyonvédelmi ismeretek: a készenléti (kivonuló)
járőrszolgálat ellátásának szabályai és a speciális őrzés védelem
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2.9.1. Járőrszolgálat ellátásának
követelményei

2.10. Büntetőjog különös rész
2.10.1. Bűncselekmények lényegi
jegyei
2.10.2. Foglalkozás körében elkövetett
veszélyeztetés, bántalmazás hivatalos
eljárásban

Ismerje a kivonuló járőrszolgálat
ellátásának követelményeit, szabályait, a
kapcsolattartás lehetőségeit, a jogellenes
cselekmény elkövetésén tetten ért
személlyel szembeni szakszerű fellépést,
továbbá a speciális őrzés, védelem
lényegét és megvalósítását.
Ismerje a rendőrség hatáskörébe tartozó
leggyakoribb bűncselekmények lényegi
jellemzőit.
Legyen képes bemutatni a foglalkozás
körében elkövetett veszélyeztetést,
valamint bántalmazást hivatalos
eljárásban.

2.11. Szabálysértési alapismeretek
2.11.1. Szabálysértés fogalma

Ismerje a szabálysértés fogalmát,
bekövetkezésének lehetőségét, elkövetőit,
az ezekkel járó felelősséget.
2.11.2. A szabálysértési felelősséget
Legyen képes ismertetni a szabálysértési
kizáró és megszüntető okok
felelősséget kizáró és megszüntető okokat.
Tudja a szabálysértési eljárás szakaszait,
általános szabályait és a jogorvoslati
lehetőségeket.
2.12. Szabálysértési ismeretek: a helyszíni bírságra és egyes szabálysértésekre
vonatkozó ismeretek
2.12.1. Helyszíni bírságolás
Legyen képes ismertetni a helyszíni
bírságolás, helyszíni bírságra vonatkozó
általános szabályokat és alkalmazási
feltételeiket. Tudja ismertetni a helyszíni
bírság összegét.
2.12.2. Szabálysértés
Ismerje a leggyakrabban előforduló
szabálysértéseket és büntetésüket. Ismerje
a leggyakoribb közlekedési
szabálysértéseket és
jogkövetkezményeiket.
2.13. Büntetőeljárás és büntetés-végrehajtási jogi alapismeretek
2.13.1. Büntetőeljárás jog jellemzői
Legyen képes bemutatni a büntetőeljárás
jog rendeltetését, az alapvető
rendelkezéseiben megfogalmazott
alapelveket.
2.13.2. Büntetőeljárás jogi
Legyen képes bemutatni az eljárásban
alapismeretek
résztvevő személyeket, a bizonyítás
eszközeit.
2.14. Közigazgatási alapismeretek
2.14.1. A magyarországi közszolgálat Legyen képes bemutatni a hazai
rendszere
közszolgálat rendszerét.
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2.14.2. A közigazgatás helye, szerepe,
eljárási szabályai
2.14.3. A közigazgatás személyzeti
összetétele
2.15. A közigazgatási hatósági eljárás
2.15.1. A közigazgatási eljárás menete,
célja, az érintettek köre

2.15.2. A hatósági jogalkalmazás
lényege, a fellebbezés lehetősége

Ismerje a közigazgatás helyét, szerepét,
eljárási szabályait, ügymenetét.
Ismerje a közigazgatás személyzeti
összetételét.
Ismerje a közigazgatási eljárás célját,
menetét, az érintettek körét, az eljáró
hatóságokat.
Ismerje az elsőfokú eljárás lényegét.
Ismerje a hatósági jogalkalmazás lényegét,
a fellebbezés szabályait.

3. A rendvédelemben, a személy- és vagyonvédelemben alkalmazható eszközök
TÉMAKÖRÖK
KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK
3.1. A kényszerítő és támadáselhárító eszközök
3.1.1. A kényszerítő és a
Ismerje a kényszerítő- és a támadáselhárító
eszközök jellemzőit, szakszerű és jogszerű
támadáselhárító eszközök jellemzése
alkalmazásuk kritériumait.
3.1.2. Rendőrség által alkalmazható
Ismerje a rendőrség által alkalmazható
kényszerítő eszközök
kényszerítő eszközöket.
3.1.3. Támadáselhárító eszközök
Ismerje a személy- és vagyonőr által
alkalmazható támadáselhárító eszközöket.
3.1.4.
Büntetés-végrehajtásnál Ismerje
a
büntetés-végrehajtásnál
alkalmazható kényszerítő eszközök
alkalmazható kényszerítő eszközöket.
3.1.5. Az alkalmazás követelményei
Ismerje a kényszerítő- és a támadáselhárító
eszközök alkalmazásával szembeni
alapkövetelményeket.
3.1.6. Jogtalan támadás, a jogos
Tudja meghatározni a jogtalan támadás, a
védelem és a végszükség jellemzői
jogos védelem és a végszükség jellemzőit.
3.2. Informatikai, számítástechnikai eszközök
3.2.1. Informatikai, számítástechnikai Ismerje a rendvédelmi szerveknél használt
eszközök a rendvédelmi szerveknél
informatikai, számítástechnikai
eszközöket.
3.2.2. Titokvédelem
Legyen tisztában a titokvédelemre
vonatkozó szabályokkal (rendőrségi
nyilvántartások).
3.2.3. Büntetés-végrehajtási
Legyen tisztában a büntetés-végrehajtási
nyilvántartás
nyilvántartással.
3.2.4. Rendvédelmi számítástechnikai Ismerje a rendvédelmi munka során
ismeretek

használt dokumentumfajtákat. Tudjon
jelentést, szolgálati jegyet és kérelmet írni.

3.3. Híradástechnikai ismeretek
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3.3.1. A rendvédelmi szerveknél
Ismerje a rendvédelmi szerveknél
rendszerben lévő híradástechnikai
rendszerben lévő híradástechnikai
eszközök
eszközöket.
3.4. A közigazgatás informatikai támogatása
3.4.1. Számítógépes ügyvitel
Ismerje a közigazgatás jellemző ügyviteli
feladatait.
3.4.2. Elektronikus ügyintézés általános Legyen tisztában az elektronikus
szabályai
ügyintézés általános szabályaival, az
elektronikus közigazgatás működtetésének
rendszerével.
3.5. Fizikai erőnlét fejlesztése
3.5.1. Az egészséges életmód elvei

3.6. Önvédelmi alapismeretek
3.6.1. Önvédelem-közelharc jellemzői

Legyen képes bemutatni az egészséges
életmód elveit, a rendszeres testedzés
emberi szervezetre gyakorolt hatásait, a
rendszeres és egészséges táplálkozás
szerepét a fizikai teljesítőképesség
fokozásában.
Legyen képes bemutatni az emberi test
sérülékeny, érzékeny pontjait, az
önvédelem-közelharc lényegét,
lehetőségeit, a pszichológiai, anatómiai
jellemzőit.

3.7. Alaki mozgások gyakorlása
3.7.1. Alakiság, alakzatok,
vezényszavak
3.7.2. Tiszteletadás

Ismerje az alakiság lényegét, az
alakzatokat és lehetséges vezényszavakat.
Legyen képes bemutatni a fordulatokat
állóhelyben és mozgás közben.
Legyen képes bemutatni a tiszteletadás
egyes formáit.
3.8. Lövészeti alapismeretek – a kiskaliberű tűzfegyverek
3.8.1. Lőfegyver fogalma
Ismerje a lőfegyverek fogalmát,
csoportosítását, a légfegyver működési
mechanizmusát.
3.8.2. Lőfegyver fő részei
Legyen képes bemutatni az egylövetű, az
ismétlő rendszerű kispuska és a
félautomata rendszerű kiskaliberű
tűzfegyverek fő részeit, jellemző műszaki
adatait és működését.
3.8.3. A lőfegyverek használatával
Ismerje a lőfegyverek használatával
kapcsolatos biztonsági rendszabályok
kapcsolatos biztonsági rendszabályokat és
a pontos célzás, lövéskiváltás lehetőségét.
3.9. Szociológiai alapismeretek
3.9.1. A szociológia fogalma
Ismerje a szociológia fogalmát és tárgyát.
3.9.2. A társadalom és az egyén
Ismerje a társadalom és az egyén
viszonya
viszonyának jellemzőit.
3.10. Pszichológiai alapismeretek

108

3.10.1. A pszichológia fogalma
3.10.2. A pszichológia és a
rendvédelem kapcsolata
3.11. A személyiségfejlődés alapjai
3.11.1. A személyiség fogalma

3.11.2. Személyiségtípusok
3.11.3. Az agresszív magatartás
jellemzői
3.11.4. Az asszertív magatartás
jellemzői
3.12. Kommunikációs alapismeretek

Ismerje a pszichológia fogalmát,
alapfeladatait.
Tudja a pszichológia helyét és szerepét a
rendvédelmi munkakörök ellátásában.
Legyen képes bemutatni a személyiség
fogalmát, az alapvető
személyiségtípusokat, az agresszív és
asszertív magatartás jellemzőit.
Ismerje az alapvető személyiségtípusokat.
Legyen képes bemutatni az agresszív és
asszertív magatartás jellemzőit.
Legyen képes ismertetni az agresszív
magatartás elleni fellépés lehetőségeit.
Legyen képes ismertetni az asszertív
magatartás választechnikáit.

Legyen képes ismertetni a rendvédelmi
feladatot ellátók kommunikációjának
3.12.1. Rendvédelmi dolgozók
jellemzőit.
kommunikációja
Tudja a metakommunikáció helyét és
szerepét a mindennapi feladatellátásban.
3.13. Szociálpszichológiai alapismeretek
Legyen képes bemutatni a
3.13.1. A szociálpszichológia
szociálpszichológia alapfogalmait és
alapfogalmai
jellemzőit.
Legyen képes az antiszociális magatartás
3.13.2. Az antiszociális magatartás
felismerésére, az ellenük való fellépés
felismerése
lehetőségeinek bemutatására.
4. A rendvédelemhez, a személy- és vagyonvédelemhez kapcsolódó egyéb ismeretek
TÉMAKÖRÖK

KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK

4.1. Kriminalisztika, kriminológia
4.1.1. Kriminológia, kriminalisztika
jellemzői
4.1.2. Bűnözés jellemzői

Ismerje a kriminológia és kriminalisztika
fogalmát.
Legyen képes bemutatni a magyarországi
bűnözés jellemzőit.
4.2. A magyarországi rendvédelmi és civil vagyonvédelmi szervek története
4.2.1. Rendvédelem-történet
Legyen képes bemutatni a magyarországi
rendvédelem-történet főbb szakaszait és
azok jellemzőit.
4.2.2. Civil vagyonvédelem történetét Legyen képes bemutatni a magyarországi
civil vagyonvédelem történetét.

109

4.11.
A tanuló tanulmányi munkájának értékelési módját (írásban, szóban vagy
gyakorlatban történő ellenőrzés), diagnosztikus, szummatív, fejlesztő formáit,
valamint a magatartás és szorgalom minősítésének elveit
Az iskola a nevelő-, oktató munka egyik fontos feladatának tekinti a tanulók tanulmányi
munkájának folyamatos ellenőrzését és értékelését.
Az előírt követelmények teljesítését a tanárok a tanulók szóbeli felelete és írásbeli munkája
alapján ellenőrzik egy témakörön belül, a téma lezárásakor pedig, a teljes témakör anyagából
témazáró dolgozatot írnak.
A szóbeli kifejezőkészség javítása érdekében a tanárok törekednek arra, hogy a diák szóban is
megnyilatkozzon.
A tanulók tanulmányi teljesítményének értékelését, minősítését elsősorban az alapján végzik,
hogy a tanulói teljesítmény hogyan viszonyul az iskola helyi tantervében előírt
követelményekhez, törekedve arra, hogy a tanuló egyéni adottságait, képességeit vegyék
figyelembe.
Az értékelés szempontjai:








a tanuló milyen mértékben sajátította el a tananyagtartalmakat (ismereteket, eljárásokat,
következtetési módokat)
mennyire önállóan tudja ezeket alkalmazni feladat- és problémamegoldásban, állásfoglalások kialakításában
mennyire képes az önálló kifejtésre (a tanult fogalmak, szakkifejezések szabatos
használatára, gondolatmenetek reprodukálására és alkotására szóban és írásban, egyéb
ki-fejezési és megjelenítési formák – grafikonok, ábrák stb. – használatára és
készítésére, indoklásra és érvelésre)
milyen mértékben és hogyan vesz részt a közös tanulási folyamatban (csoportmunkában
végzett kísérletek és egyéb tevékenységek, feladatvállalás, közös értékelés,
véleménynyilvánítás, a vitákban való részvétel).
a tanuló hogyan teljesít önmaga korábban elért eredményeihez képest

Diagnosztikus módszer - előzetes tudás megismerése
Ez történhet:




írásban,
szóban,
valamilyen cselekvés, tanulói aktivitás részeként is.

A diagnosztikus értékelés elsősorban a tanár számára szolgál visszajelzéssel.
Formatív értékelés - egy új anyagrész feldolgozásából ténylegesen mennyit is értett meg a
tanuló
Ez történhet



írásban,
szóban,

110

A formatív értékelés visszajelzés a tanuló számára. Információt ad arról, hogy hol tart a tanuló,
mit tud, és mit nem tud, hol vannak hiányosságai. Ezáltal segíti a tanuló önértékelését.
Szummatív értékelés – visszajelző, informatív értékű
Érdemjegy, mely a tanuló tudásának, felkészültségének ellenőrzésére szolgál a tanév során
rendszeresen. A tananyag rövid időegység alatt megtanulható részének elsajátítását minősíti.
Adható tanórai munkavégzés minősítésére szóbeli értékeléssel kiegészítve.
A tanulók teljesítményét az egyes tantárgyakból a tantervi követelmények alapján, tanítási
órákon tanév közben érdemjegyekkel kell értékelni, félévkor és a tanév végén pedig
osztályzattal kell minősíteni.
A tanuló tudásának félévi és tanév végi minősítésénél, illetve évközi értékelésénél a:




















jeles (5),
jó (4),
közepes (3),
elégséges (2),
elégtelen (1) osztályzatokat, illetve érdemjegyeket használjuk.
Értékelési módok
súlyozásuk
írásbeli témazáró dolgozat
2
írásbeli röpdolgozat
1
szóbeli felelet
1
beszámoló
1
gyakorlati felad
1
kisérettségi
2
házi feladat
1
házi dolgozat
1
projektmunka
1
órai munka
1
gyakorlati napló értékelése
1
írásbeli számonkérés
1
kiselőadás
1

Iskolánkban a dolgozatértékelések szabálya a következő:






0 - 34%
35 - 49%
50 - 69%
70 - 84%
85 - 100%

elégtelen (1)
elégséges (2)
közepes (3)
jó (4)
jeles (5)

Fontos, hogy a minősítés ösztönözze a diákot további erőfeszítésre, ezért szükséges, hogy a
szak- tanár szóban is értékelje a teljesítményt.
A témazáró dolgozatokat legalább egy héttel korábban be kell jelentenie szaktanárnak. Egy
napon legfeljebb két témazáró dolgozat íratható. A dolgozatokat, írásbeli feleleteket három (15
tanítási nap) héten belül kijavítva értékelni kell, azokat megtekintésre a tanulónak át kell adni.
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A kapott érdemjegyekről a tanulókat tájékoztatni kell, és a pedagógusnak két tanítási napon
belül be kell vezetnie a diginaplóba.
Félévenként legalább 3 (heti egy órás tantárgyak estében), illetve 4 (heti két vagy több órás
tantárgyak esetében) érdemjegy adása szükséges, azzal a megszorítással, hogy a félévi, illetve
az év végi osztályzat megállapításához zárás előtt 1 hónappal legalább két érdemjegynek lennie
kell abban a félévben.
Év végén az egész éves teljesítményt kell értékelni.
A tanuló tantárgyi értékeléséről, félévi és év végi osztályzatáról a tantárgyat tanító pedagógus
dönt, de az osztályzatnak tükröznie kell a tanuló teljesítményét, és szinkronban kell lennie az
osztályozó naplóba beírt évközi érdemjegyekkel. Ha egy tantárgyat több szaktanár tanít, az
osztályzatot közösen adják. Vitás esetben a magasabb óraszámban tanító tanár dönt.
Amennyiben a szaktanár által javasolt osztályzat a diák kárára jelentősen (legalább 1 jeggyel)
eltér, az év közben adott érdemjegyek átlagától, a nevelőtestület felszólítja a szaktanárt döntése
indoklására. Ha a nevelőtestület az indoklást nem tartja elfogadhatónak, a szaktanár által
javasolt osztályzatot a diák javára megváltoztathatja.
Ha a diák adott napon beteg, és szülői vagy orvosi igazolást hoz, a saját és a többi tanuló
egészsége megóvása érdekében még dolgozatot írni sem jöhet be az iskolába. Többhetes
betegség után a tanulónak egy hét áll rendelkezésére, hogy pótolja a tananyagot. Egy-két napos
hiányzás után egy nap alatt pótolnia kell azt.
A szaktanárnak joga a hiányzás miatt elmaradt témazáró dolgozatot bepótoltatni a tanulóval,
illetőleg lehetőséget adni a tanulónak a javításra.

4.12.

A csoportbontások és az egyéb foglalkozások szervezésének elveit

Iskolánkban csoportbontásban tanítjuk az idegen nyelvet, az informatikát, 9-10. évfolyamon a
matematikát és a magyar nyelv és irodalom tantárgyakat, valamint az országos mérésértékelésre felkészítő órákat. Célunk ezzel, hogy nagyobb figyelem jusson az egyéni
készségfejlesztésre, az ismeretek elmélyítésére, több idő jusson a kommunikációs készségek
fejlesztésére és tanulók tudásának megalapozására.
A csoportok szétválasztása általában tudásszintmérés, vagy egyéb célszerűségi szempontok
alapján történik.

4.13.
A nemzetiséghez nem tartozó tanulók részére a településen élő nemzetiség
kultúrájának megismerését szolgáló tananyagot
A tanulók fizikai állapotának és edzettségének (fizikai fittségének) mérését a 20/2012. (VIII.
31.) EMMI rendelet 81. § alapján végezzük.

4.14.

A tanulók fizikai állapotának méréséhez szükséges módszereket

Az egészségnevelés és a környezeti nevelés célja:
Napjainkban egyetértés van abban, hogy az egészség nem a betegség hiánya, hanem a testi,
lelki, szociális jól-lét állapota. A WHO-nak (Egészségügyi Világszervezet) ez az 1948-as
alkotmányában megfogalmazott meghatározása helyes kiindulópont, de mindenképpen
hangsúlyoznunk kell, hogy az egészség nem passzív állapot, hanem folyamat.
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Egészségfejlesztés
Az egészségfejlesztés az összes nem terápiás egészségjavító módszer gyűjtőfogalma, a WHO
meghatározása szerint az a folyamat, amely képessé teszi az embereket arra, hogy saját
egészségüket felügyeljék és javítsák.
Az egészségfejlesztés fő feladata egy általánosan érvényes egészségfejlesztő stratégia
kifejlesztése, egészségfejlesztő környezet megteremtése, az egészségfejlesztő közösségi
tevékenység, az egyéni képességek fejlesztése, és szemléletváltoztatás az egészségügyi
szolgáltatásokban.
Egészségnevelés
A WHO meghatározása szerint az egészségnevelés olyan, változatos kommunikációs formákat
használó, tudatosan létrehozott tanulási lehetőségek összessége, amely az egészséggel
kapcsolatos ismereteket, tudást és életkészségeket bővíti az egyén és a környezetében élők
egészségének előmozdítása érdekében. A gyerekek és fiatalok hosszú éveket töltenek az
iskolában. Ebben az időszakban érdemi hatást lehet gyakorolni a személyiségfejlődésükre,
mely nagyban meghatározza az életmódjukban később kialakuló szokásaikat, az életideálokat,
preferenciák kialakítását.
Az iskolának a gyerekekre gyakorolt hatása többrétű, komplex kommunikáció. Egyrészt létezik
egy nyíltan megfogalmazott oktatási-nevelési terv, másrészt ezzel összefüggésben vagy ettől
függetlenül, illetve ezt gyengítő, vagy erősítő módon ható ún. „rejtett tanterv”, mely az iskolai
mindennapok hozadéka, amelyben az iskola tárgyi környezete, az emberi viszonyok minősége
egyaránt tükröződik.
Az iskola más társadalmi intézményekkel és szereplőkkel állandó kölcsönhatásban létezik,
hatást gyakorol szűkebb és tágabb környezetének kapcsolatrendszerére, a környezet
viselkedésére.
Mindezeket figyelembe véve tehát: az iskola és az óvoda a családi környezet mellett a
szocializációnak azt a színterét jelenti, amelyben mód nyílik az egészségesebb életvitel
készségeinek, magatartásmintáinak kialakítására és begyakorlására.
A környezeti nevelés
„Az iskolai környezeti nevelés az a pedagógiai folyamat, melynek során a gyerekeket
felkészítjük környezetük megismerésére, tapasztalataik feldolgozására, valamint az élő és
élettelen természet érdekeit is figyelembe vevő cselekvésre.
Ezért a környezeti nevelés: megfelelően stabil és megújulásra képes érzelmi kapcsolatot alapoz
és erősít meg az élő ill. élettelen környezettel; kifejleszti a szándékot és képességet a környezet
aktív megismerésére; felkelti az igényt, képessé tesz:
• a környezet változásainak, jelzéseinek felfogására;
• összefüggő rendszerben történő értelmezésére; a rendszerben felismerhető kapcsolatok
megértésére;
• a problémák megkeresésére, okainak megértésére;
• kritikai és kreatív gondolkodás kialakítására, és ezáltal a lehetséges meg- oldások megkeresésére;
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• az egyéni és közösségi döntések felelősségének megértésére, vállalására környezeti
kérdésekben;
• a környezet érdekeit figyelembe vevő cselekvésre.” (KöNKomP, 2004)
„A környezeti nevelés olyan értékek felismerésének és olyan fogalmak meghatározásának
folyamata, amelyek segítenek az ember és kultúrája, valamint az őt körülvevő biofizikai
környezet sokrétű kapcsolatának megértéséhez és értékeléséhez szükséges készségek és
hozzáállás kifejlesztésében. A környezeti nevelés hatást gyakorol a környezet minőségét
érintő döntéshozatalra, személyiségformálásra és egy széles értelemben vett viselkedésmód
kialakítására.” (IUCN, 1970)
A környezeti és egészségnevelési célkitűzések
A helyi környezeti nevelési célok megfogalmazásához segítségünkre vannak a Nemzeti alaptanterv „Környezeti nevelés” közös követelményében megfogalmazott elvárások. A nevelési
célok azonban csak akkor képezhetik igazán az iskola minőségfejlesztő munkájának alapját, ha
konkrétak, azaz a helyi sajátosságokat is figyelembe veszik.
Rendszerszemléletre nevelés
A tanulókat képessé kell tenni arra, hogy a tanórán szerzett ismereteket össze tudják kapcsolni
az élet valós ügyeivel, hogy önmaguk lássák meg a problémákat, azok összefüggéseit, és önmaguk keressék az arra adható válaszokat. Ennek során el kell jutni odáig, hogy a tanulók
képesek legyenek megérteni a fejlődés és környezet kérdéseinek összefüggő rendszerét.
Az alternatív, problémamegoldó gondolkodás elsajátítása
Nem elegendő az egyes problémák, de még a problémák összefüggéseinek felfedeztetése sem,
ha nem alakul ki az a képesség, hogy a problémákra válaszokat is keressenek a tanulók. Fontos,
hogy az egyes kérdések megválaszolására több alternatíva felállítását igényeljék, s az
alternatívák értékelése, ellenőrzése után képesek legyenek a helyes, megfelelő válasz
kiválasztására.
A globális összefüggések megértése
A létező környezeti problémák mögött gazdasági, társadalmi problémák állnak, amelyek
globális problémákká szövődnek össze. Nagyon fontos, hogy ne csak egyenként lássák ezeket
a gondokat a tanulók, hanem azok gazdasági, társadalmi okait is megértsék. Legyenek képesek
ezeket az okokat azonosítani saját környezetükben, életükben, és tanuljanak meg ezeket szem
előtt tartva cselekedni.
A létminőség választásához szükséges értékek megmutatása
Környezetünk és egészségünk minősége, gazdagsága létminőségünknek egyik alapvető meghatározója, mégsem tükröződik vissza gondolkodásunkban automatikusan. Még ennél is
nehezebb megértetni a létminőséghez szükséges nem anyagi jellegű dolgok szerepét az
életünkben.
A létminőséghez tartozó viselkedési normák és formák kialakítása
Nem elegendő a szemléleti alapok megteremtése, arra is szükség van, hogy közösen fedezzük
fel, hogy mit is tehetünk egyéni életünkben.
A természet, az élet, a biológiai sokféleség jelentőségének megértése
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Az ember a természet része, csak akkor van esélye a boldogulásra, ha együttműködik
környezetével, és nem uralkodni akar felette, ami a természet törvényeinek megértését, az élet
min- den formájának elismerését feltételezi. Fel kell fedeztetni, hogy biológiai sokféleség
nélkül nincs emberi létezés sem.
A szerves (organikus) kultúra fontosságának megismertetése a fenntartható fejlődésben
Alapvető annak a belátása, hogy az ember történelme során nemcsak szembefordult
környezetével, hanem számos esetben tudott azzal harmóniában is élni. E harmonikus
együttélés eredményeként alakult ki a szerves (organikus) kultúra.
Módszerek
A környezeti és egészségnevelés módszerei nagymértékben hozzájárulnak az iskolafejlesztési
munkához. A jól megválasztott módszerek az esélyegyenlőség megteremtésében, az integráció kérdésének megoldásában jelentősen segítenek. Az oktatás-nevelés módszereit a pedagógusok maguk választják meg, de egy innovatív iskola arra törekszik, hogy megismertesse és
bevezesse a modern, hatékony, a gyermek egyéniségéhez, személyiségéhez igazodó, közösségfejlesztő tanítási technikákat, tanulás-szervezési formákat. Ezek elsajátítása történhet a
szakirodalomból, de gyakorlatiasabb segítséget adnak a továbbképzések. Olyan módszereket
kell előnyben részesíteni, amelyek fejlesztik a tanulók gondolkodását, önálló ismeretszerzési
képességét,
együttes
cselekvését,
problémamegoldó
képességét,
vitakészségét,
konfliktuskezelési képességét, önismeretét.
Az új nevelési programban a hatékonyság növelése érdekében módszertanilag is megújulásra
van szükség. Olyan módszereket kell választanunk, amelyek segítségével a nevelési céljainkat
képesek leszünk megvalósítani. Fontos, hogy ezeket minden tanár saját maga is megtanulja,
mielőtt diákokkal alkalmazza. A foglalkozások, módszerek így válnak csak hitelessé.
• Kooperatív (együttműködő) tanulási technikák
• Kérdésekre adandó válasz páros, kiscsoportos megvitatása, tisztázása.
• Problémafelvetéshez kapcsolódó páros és csoportos véleményformálás.
• Témához kapcsolódó tanult ismeretek csoportos visszakeresése, koncentrálása.
• Szövegértelmezés, lényegkiemelés és annak megvitatása.
• Kulcsszó, kulcsmondat, kulcsesemény, kulcsfolyamat keresése, értelmezése.
• Páros munka: tényanyag gyűjtése és jegyzetelés.
• Jegyzetek, feladatmegoldások összehasonlítása, elemzése.
• Új ismerethez kapcsolódó kérdések megfogalmazása csoportosan.
• Információrögzítés együttműködéssel.
• Csoportos asszociációs feladatok.
• Esszé kidolgozása csoportosan (ötletgyűjtő, kidolgozó, véleményező feladatok munkamegosztással).
• Házi feladatok megvitatása a közös és az eltérő válaszok vagy a legérdekesebb részek
tükrében.
• Tesztkészítés, tesztértékelés.
• Követelmények megfogalmazása.
• Problémamegoldó gyakorlat ötletrohammal, értékeléssel.
• Adatgyűjtés, feldolgozás és azok felhasználásával kiselőadás tartása társas munkamegosztásban.•
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Fogalmak, jelenségek, összefüggések, törvényszerűségek kollektív definiálása, pontosítása,
tisztázása.
• Írásbeli értekezések, vitairatok, készítése, vélemények, beadványok, javaslatok
megfogalmazása és értelmezése csoportos munkában,
• Vélemények, gondolatok társítása posztereken, „tacepaokon”,
• Könyvtári, adattári kutatás, „cédulázás”, adatbázis kezelés, adatfeldolgozás.
• Egy téma különböző megközelítésű és nézőpontú feldolgozása,
• Adott témának analitikus, analógiás és holisztikus körüljárása csoportosan,
 játékok,
 modellezés,
 riportmódszer,
 projektmódszer,
 terepgyakorlati módszerek,
 kreatív tevékenység,
 közösségépítés,
 művészi kifejezés.

4.15.

Az egészségnevelési és környezeti nevelési elveket

A tanulók esélyegyenlőségét szolgáló intézkedések
Pályaorientációs tevékenységgel
A továbbtanulást előkészítő felvilágosító és tanácsadó munka elsősorban az iskolában az
osztályfőnökök irányításával zajlik.
A pályaorientáció célja: feltárni a tanulóban levő adottságokat, képességeket. Az osztályfőnökök segítséget nyújtanak tanítványaiknak, hogy érdeklődésük szerint milyen (nem kötelező)
tanórai foglalkozásokat válasszanak felzárkózás vagy speciális (illetve emelt szintű) ismeretek
megszerzése céljából.
Tekintettel arra, hogy az érettségi kétszintű, közép-, illetve emelt szintű, segíteni kell a tanulót
annak eldöntésében is, melyiket válassza. Vagyis, a két szinten megfogalmazott követelmények
nem az érettségi egészére vonatkoznak, hanem az egyes tantárgyakra, ezért tantárgyanként az
osztályfőnökön kívül a szaktanárok is segítik a tanulót, hogy a kötelezőkön kívül mely
tantárgyakat tanulja, és mely tantárgyakból tegyen közép-, vagy emelt szintű érettségi vizsgát.
A gimnázium oktatási tevékenységének célkitűzése elsősorban a tanulók felkészítése az
egyetemekre, főiskolákra. Ennek érdekében az arra alkalmas diákjainkat az emelt szintű
érettségi megszerzésére ösztönözzük, hisz a bonyolultabb, összetettebb, nehezebb feladatok
megoldásával alkalmassá válnak az elmélyültebb felsőfokú továbbtanulásra.
Amennyiben a tanulónak nincsenek továbbtanulási tervei, elegendő számára az általános
műveltséget nyújtó középszintű érettségi, melynek birtokában középiskolai végzettséget
igénylő munkakörök ellátására lesz hivatott, illetve szakmát tanulhat.
A pályaorientációban részt vesz maga a diák, segítik döntéseikben a szülők. A cél továbbra is
az, hogy a tanuló a képességeinek, ambícióinak megfelelő helyre kerüljön, tehetséges diák ne
kallódjon el.
Felvilágosító munka a szociális juttatások lehetőségeiről
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Az ifjúságvédelmi felelős tanév elején tájékoztatja a tanulókat az aktuálisan igénybe vehető
támogatások köréről. A Baktalórántházi Családsegítő Központtal jó kapcsolatot tartunk fenn.
A segítő tevékenységeikről szóló tájékoztatást minden tanuló megkapja, de iskolai plakát
formájában is kifüggesztjük. Figyelemmel kísérjük a Baktalórántházán tanuló, de nem
Baktalórántházán lakó gyermekek szociális helyzetét is, és ha szükséges, akkor állandó
lakóhelyük szerint illetékes ön- kormányzatnak, vagy Gyermekjóléti Szolgálatnak jelezzük a
problémákat és kérjük a segítségüket.
Pályázatok figyelésével, részvétellel a pályázatokon
Az iskola folyamatosan követi az országos-, regionális-, európai uniós- és helyi pályázati
lehetőségeket - ez a nevelőkön kívül az ifjúságvédelmi felelős munkakörébe is beletartozik.
Ezen pályázatok egy része az iskola eszközeinek fejlesztésére irányul; természetesen ezek a
gimnázium összes tanulójának munkáját segítik.
Ugyanakkor tudatosan figyel az intézmény arra, hogy olyan területek, eszközök kerüljenek
fejlesztésre, amelyek a családban el nem érhetők vagy nehezen beszerezhetők: pl. a könyvtár
kézikönyv-állománya, a legújabb összefoglaló munkák, szakkönyvek; a számítógépes rendszer folyamatos újítása; a szertárak, kísérleti eszközök beszerzése stb.
A pályázati lehetőségek más része a diákoknak az iskolai kereteken túlmenően nagyobb, akár
nemzetközi színtéren is lehetőséget teremt, hogy tehetségüket kibontakoztathassák; pl.
tanulmányi és művészeti versenykiírások; alkotói felhívások, stb. - ezek között vannak
pályamunkához kötöttek is. Ezekről a lehetőségekről az ifjúságvédelmi felelős a szaktanárok,
munka- közösség vezetők közreműködésével, vagy célzottan a tanulókat tájékoztatja
érdeklődési körüknek megfelelően. Ide sorolhatjuk a közösségépítő jelleggel megszervezett,
akár határon túli területekre is kiterjedő kirándulásokra kiírt pályázatokat is.
A pályázatok harmadik körét azok a lehetőségek alkotják, melyek a szociális hátrányok
enyhítését célozzák meg. Az ifjúságvédelmi felelős minden tanév kezdetén felméri a hátrányos
helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű tanulókat, velük az Útravaló Nemzeti Ösztöndíj
Programba pályázatot nyújtanak be az oktatásért felelős minisztériumhoz. Ennek keretében a
nyertes diákok tanulmányaikhoz és a sikeres érettségi vizsga teljesítéséhez mentori és ösztöndíj
támogatást kapnak.
Folyamatosan ösztönözzük a diákokat e lehetőségek kihasználására, motiváljuk az önálló,
egyéni munkát.

4.16.

A gyermekek, tanulók esélyegyenlőségét szolgáló intézkedéseket

Tanulók jutalmazásának formái, rendje
Kiemelkedő tevékenységért az iskolánk tanulói, közösségei és csoportjai erkölcsi és anyagi
elismerésben részesülhetnek.
Azt a tanulót, aki példamutató magatartást tanúsít, vagy képességeihez mérten folyamatosan jó
tanulmányi eredményt ér el, az osztálya, illetve az iskola érdekében közösségi munkát végez,
iskolai vagy iskolán kívüli vetélkedőkön, versenyeken vesz részt, azokon jól szerepel, vagy
bármely módon hozzájárul az iskola hírnevének megőrzéséhez, növeléséhez, az iskola
jutalomban részesíti.
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Az iskolai szinten kiemelkedő munkát végzett tanulók általában tanévenként kerülnek
jutalmazásra. Az osztályfőnökök, szaktanárok a tanév során a tanulói teljesítmény
függvényében jutalmazzák a tanulókat.
Az igazgatói, tantestületi elismerések és jutalmak iskolai ünnepségeken az iskolai közösség
előtt, az osztályfőnöki jutalmak az osztály (tanulócsoport) előtt kerülnek kihirdetésre.
Az iskolai jutalmazás formái:
Szóban:
szaktanári dicséret,
Írásban:


osztályfőnöki dicséret: odaítéléséről az osztályfőnök dönt, adható több dicséret
alapján, vagy egyszeri közösségi munkáért;
 szaktanári dicséret: odaítélést a szaktanár határozza meg. Adható az adott
tantárgyban elért versenyeredményekért, kutató-, vagy sorozatos gyűjtőmunkáért és
folyamatos kiemelkedő tanulmányi munkáért, szakköri, szertárosi, stb. munkáért;
 igazgatói dicséret: tanulmányi városi, megyei, országos versenyen elért 1-10
helyezetteknek, valamint minden más esetben, amikor a tanuló kiemelkedő
teljesítmény nyújt;
 tantestületi dicséret: kitűnő tanulmányi eredmény és példamutató magatartás esetén
az osztályfőnök javaslata alapján, a tantestület jóváhagyásával, a tanév végén
adható.
o Természetben
o Tárgyjutalom
o kulturális rendezvényre belépő
o jutalomkönyv
o nyelvvizsga-, ECDL vizsga utalvány
o külföldi tanulmányúthoz hozzájárulás
o pénzjutalom
o oklevél
o Felajánlott adományok külső szervek részéről
o Vay-díj
A természetbeni jutalmak odaítéléséről - a Vay-díj kivételével, melynek odaítélési elveiről
és eljárásáról külön szabályzat rendelkezik - az osztályfőnök vagy a szaktanár javaslata
alapján a tantestület dönt, a következő indoklási lehetőségek alapján:
 kiemelkedő tanulmányi eredmény,
 példamutató szorgalom,
 hiányzásmentes tanév,
 versenyeken, pályázatokon való eredményes szereplés,
 az iskola érdekében végzett tevékenység,
 kiemelkedő sporttevékenység.
A kollégium jutalmazási rendszerének fentiektől eltérő elemeit a kollégiumi házirend
tartalmazza.
A helyi minősítési rendszerrel célunk az egységes szemléletű értékelés megvalósításának
segítése.
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Az osztályfőnök az általa összegyűjtött információk alapján a félévi, illetve az év végi
osztályozó értekezleten javaslatot tesz az egyes tanulók minősítési fokozatára. A
minősítések kialakításában az osztályfőnök támaszkodik az osztályban tanító tanárok, az
osztály diákbizottságának véleményére és a minősítéseket megvitatja az
osztályközösséggel. A végleges minősítés a nevelőtestület döntése alapján alakul ki.
A minősítés fejezze ki:
•
•
•
•
•

a közösséghez és annak tagjaihoz való viszonyt,
a munkához való viszonyt,
a felelősségérzetet,
az önállóságot,
a közösségért végzett munkát.

A szorgalom és a magatartás minősítése egynél több fokozattal nem térhet el egymástól.
A tanév végén az egész tanévben mutatott magatartást és az egész éves szorgalmat értékeljük.
A magatartás értékelése, minősítése
A tanuló magatartását év közben esetenként szóban, értékeljük, félévkor és tanév végén:





példás (5),
jó (4),
változó (3),
rossz (2) osztályzatok valamelyikével minősítjük.

Példás a magatartása a tanulónak, ha:







a tanulmányi kötelezettségének rendszeres munkával eleget tesz, az iskola
házirendjének és egyéb szabályzatainak rendelkezéseit, előírásait következetesen
megtartja,
viselkedése fegyelmezett, kulturált, emellett segítőkész,
diáktársai, szülei, tanárai, az iskola felnőtt dolgozói iránt tiszteletet tanúsít, magatartása
erkölcsös,
tevékenyen részt vállal a közösségi feladatok végrehajtásában vagy számottevő
tanulmányi, kulturális, illetve sporteredménnyel gazdagította az iskola hírnevét,
nincs írásbeli intője (legfeljebb egy szaktanári figyelmeztetése és legfeljebb egy
osztályfőnöki figyelmeztetése) a tanév során.

Jó magatartási fokozat illeti meg a tanulót, ha:


a fenti követelményeknek kisebb hiányosságok, illetve kifogások mellett felel meg, és
nincs igazgatói intője.

Változó magatartású a tanuló, ha:



viselkedése ellen több panasz merül fel, tanulmányi kötelezettségét többször
elmulasztja, vagy igazgatói intője van,
ehhez a fokozathoz szükséges, hogy írásbeli osztályfőnöki figyelmeztetése, intője vagy
igazgatói intője legyen
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Rossz magatartási fokozatot kell adni annak a tanulónak:


akinek: viselkedése miatt súlyos kifogás merült fel ellene, igazgatói intője van, aki
fegyelmi eljárás után büntetésben részesült.

A szorgalom értékelése, minősítése
A tanuló szorgalmát év közben esetenként szóban értékeljük, félévkor és tanév végén:
 példás (5),
 jó (4),
 változó (3),
 hanyag (2) osztályzatok valamelyikével minősítjük.
A szorgalom minősítése az egyéni képességeket is mérlegelve fejezi ki a tanulmányi munkához
való viszonyt, a kötelességtudatot, rendszerességet, a pontosságot.
Példás a minősítése annak a tanulónak, aki:


erejéhez, képességeihez mérten pontosan, alaposan, törekvően, kötelességtudattal és
egyenletes színvonalon végzi a munkáját

Jó szorgalmi fokozatot kap az a tanuló, akinek:


munkáját kisebb hiányosságok, egyenetlenségek ellenére általában a kötelességtudat,
rendszeresség jellemzi.

Változó szorgalmi fokozatot kell adni annak a tanulónak:




akinek: a tanórákra való felkészülése rendszertelen,
tanulmányi munkája hullámzó, aki képességei alatt teljesít, vagy
aki valamelyik tantárgyból elégtelen minősítést kap.

Hanyag minősítést kell kapnia annak a tanulónak, aki:



tanulmányi kötelezettségeinek következetesen nem tesz eleget, érdektelenség, közöny
jellemzi, vagy
egynél több tantárgyból elégtelen minősítést kap.

4.17.
a tanuló jutalmazásával összefüggő, a tanuló magatartásának,
szorgalmának értékeléséhez, minősítéséhez kapcsolódó elveket
Az iskolai közösségi szolgálat az érettségi kiállításának előfeltételeként teljesítendő
tevékenység; szociális, környezetvédelmi, a tanuló helyi közösségének javát szolgáló,
szervezett keretek között folytatott, anyagi érdektől független, egyéni vagy csoportos
tevékenység és annak pedagógiai feldolgozása.
Hozzájárul ahhoz, hogy a középiskolás tanulók megismerjék a közösségben való
tevékenykedés erejét, az ily módon szerzett tudásukat életük során jól hasznosíthatják.
Fejleszti a tanulók kritikus gondolkodását, érzelmi intelligenciáját, önbizalmát,
kommunikációs készségét, felelős döntéshozatalát, együttműködési
készségét,
felelősségvállalását, empátiás készségét, állampolgári kompetenciáját, konfliktuskezelési
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készségét, szociális érzékenységét, probléma megoldási készségét.
A kompetenciák fejlesztése mellett a pályaorientációban is fontos szerepet kap, mert a tanulók
az együttműködő szervezetek által végzett tevékenységekbe közvetlen módon kapcsolódhatnak be, szélesebb és mélyebb ismereteket, tapasztalatokat gyűjthetnek a munka világából.
A program fontos értéke, hogy tanórán kívüli tevékenységgel, informális és nem formális
eszközök felhasználásával erősíti a tanulók szociális érzékenységét. A pedagógiai célokon
túl, lényeges, hogy a végzett tevékenység minden érintett számára hasznos. A tanulók
önbecsülését erősíti az által, hogy olyan feladatot látnak el, amellyel javítják a helyi közösség
és a foga- dó intézményekben élők, vagy dolgozók életminőségét; a tevékenységük,
jelenlétük hasznos a fogadó intézményekben élőknek, tevékenykedőknek. Mindezeken
felül a személyes emberi kapcsolatok új színnel gazdagíthatják a tanulók életét.
Közösségi szolgálat keretei között egészségügyi, szociális és jótékonysági, oktatási,
kulturális és közösségi, környezet- és természetvédelemi, katasztrófavédelmi területen
működő szervezetben, intézményben; óvodás korú, sajátos nevelési igényű gyermekekkel,
tanulókkal, idős emberekkel közös sport- és szabadidős területen folytatható tevékenység.
Ettől indokolt esetben a szülő írásbeli kérésére el lehet térni.
Iskolánk a 9–11. évfolyamos tanulói számára lehetőség szerint három tanévre, arányosan
el- osztva szervezi meg vagy biztosít időkeretet a legalább ötven órás közösségi szolgálat
teljesítésére, amelytől azonban indokolt esetben a szülő kérésére el lehet térni.
A közösségi szolgálat megszervezéséért az intézményvezető felelős. Az iskolai koordinátori
feladatokat az ifjúságvédelmi felelős látja el, aki felelős a tanulók felkészítéséért, pedagógiai
feldolgozásért (mentorálás), a fogadó helyekkel való kapcsolattartásért, adminisztrálásért,
dokumentálásért, igazolásért, a tanulók bevonásáért a folyamat egészébe, a tevékenységek
elismeréséért, az együttműködés és kölcsönösség elvének érvényesítéséért.
A kötelezően alkalmazandó jogszabály a köznevelési törvény, a Nemzeti alaptanterv
kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 110/2012. (VI. 04.) Korm. rendelet,
valamint a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények
névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet.

4.18.
Középiskola esetében a 11-12. évfolyamon az emelt szintű érettségire
történő felkészítéshez az emelt szintű oktatásban alkalmazott fejlesztési
feladatokat és követelményeket a Nat és az érettségi vizsga részletes
követelményeiről szóló 40/2002. (V.24.) OM rendelet alapján.
Az emelt szintű oktatást a tanulók részére jelentkezés alapján szervezzük. A tanórákat délután
tartjuk, emiatt heti 2 órával nő meg a diákok óraszáma az adott tantárgyból. Az emelt szintű
felkészítéshez külön tanmenet készül, amelyet a 40/2002.(V.24.) OM rendeletben megtalálható
emelt szintű érettségi követelmények alapján készítenek el a szaktanárok. Így a feladatok és
fejlesztési követelmények nem helyben kidolgozott követelmények, hanem teljes egészében
átvesszük a központi követelményeket.
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4.19.
Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók iskolai nevelése és oktatása
esetén a helyi tanterv a fogyatékosság típusához és fokához igazodó fejlesztő
programot is tartalmazza, figyelemmel az SNI tanulók iskolai oktatásának
irányelvében foglaltakra [20/2012. EMMI rendelet 11. § (1)]. E körben
figyelemmel az SNI irányelvre.
A sajátos nevelési igényű tanulóinkat tanórai keretben integráltan oktatjuk. A pedagógiai
szakszolgálattal való együttműködés alapján a szakértői véleménnyel rendelkező tanulóinkat
fejlesztő pedagógus segíti.

4.20.

A közösségi szolgálatra vonatkozó szabályok

A középiskola intézményvezetője felelős a közösségi szolgálat megszervezéséért, a gimnázium,
a szakgimnázium a 9-12. évfolyamos, a szakközépiskola a 9-13. évfolyamos tanulói számára.
Továbbá gondoskodik arról, hogy az intézményben az osztályfőnökök nyilvántartsák és
folyamatosan vezessék a tanulók iskolai közösségi szolgálatának végzését a törzslapon, a
bizonyítványban és a naplóban. (20/2016. (VIII. 24.) EMMI rendelet 13. § (4))
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5. Kollégium Nevelési Program

„Az igazi Hagyomány ez: a mester sohasem mondja meg a tanítványának, hogy mit csináljon.
Csak útitársak ők, akik együtt szembesülnek a rácsodálkozás nehéz élményével, amikor ajtók
csukódnak be, és horizontok nyílnak meg előttük, amikor az észlelés állandó változásban van,
amikor a folyók keresztezik az útjukat - amelyeken nem átkelni kell, hanem végigmenni.”
(Paulo Coelho)
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Bevezetés
5.1. A pedagógiai program összeállításánál alapul vett jogszabályok







2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről
2012. évi CXXIV. törvény a nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC. törvény
módosításáról
110/2012. (VI.4.) kormányrendelet a NAT kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról
229/2012 (VIII.28.) kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény
végrehajtásáról
a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről, és a
köznevelési intézmények névhasználatáról
59/2013. (VIII. 9.) EMMI rendelet a Kollégiumi nevelés országos alapprogramjának
kiadásáról

5.2. A kollégium adatai, jellemzői, kollégisták lakóhely szerinti megoszlása
Az intézmény elnevezése: Vay Ádám Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium
Székhelye: Baktalórántháza, Naményi út 7.
Alapítás éve: 1965
Alapító szerve: Baktalórántháza Város Önkormányzata
Fenntartó szerve: Agrárminisztérium
Telephelyek: 4561 Baktalórántháza, Naményi út 7. és Baktalórántháza, Vásártér út 1.
Alaptevékenység: Az Alapító Okiratban megállapított nappali rendszerű szakgimnázium és
szakközépiskola elméleti gyakorlati oktatásának ellátása, melynek keretében érettségire és
szakmai vizsgára készít fel. Az intézmény fő feladata mellett gondoskodik a
tehetséggondozásról, a vidéki tanulók kollégiumi elhelyezéséről, a hátrányos helyzetű tanulók
felzárkóztatásáról. Támogatja az idegen nyelvek és az informatika oktatását, a tömegsport
foglalkozásokat, a tanórán kívüli tevékenységeket, a diákönkormányzat, a szülői
munkaközösség, az intézményi tanács munkáját.
A kollégium státusa: nem önálló gazdálkodó intézményegység
Vezetője: kollégiumvezető
Férőhelyek száma: 305 fő
A kollégisták döntő többsége Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéből érkezik, ezen belül
jellemzően Kisvárda – Mátészalka – Vásárosnamény - Fehérgyarmat – Csenger – Nyírbátor
körzeteiből jelentkeznek hozzánk tanulók.
A kollégiumban megvalósításra kerülő AJKP program hatására helyi tanulóink is vannak.

5.3. A kollégium sajátos arculata, jellemzői, küldetése
Kollégiumunk az értéktisztelet, a gyermekszeretet, a tanulói személyiség tiszteletben tartása
jegyében neveli és oktatja a bentlakásos nevelésben részesülő tanulókat. Hisszük és valljuk,
hogy kollégiumunk olyan alkotó pedagógiai, emberi és szellemi környezet, amely alkalmas a
folyamatos megújulásra. Ahol pedagógiai programunk hozzájárul egy jó hangulatú,
demokratikus, egymást becsülő, az emberi méltóságot tiszteletben tartó kollégiumi közösség
megtartásához, továbbfejlesztéséhez.
Tudatosan vállalt feladatunk, hogy segítsük tanulóinkat abban, hogy kiegyensúlyozott
személyiségű, optimista beállítottságú, az egészséges életmód szabályait ismerő, elfogadó és
gyakorló emberek legyenek. Akiknek szilárd az értékrendszere, igényesek önmagukkal
szemben, képesek a szellemi megújulásra, az önálló ismeretszerzésre, óvják és kímélik a
környezetet.
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5.4. Feltételek
Személyi feltételek:
Pedagógusok:
Kollégiumunk pedagógusai a Köznevelési törvény előírásainak megfelelő végzettséggel
rendelkeznek. Jelenleg a nevelőtestület 14 fő pedagógusból áll. Közülük 10 fő csoportvezetői
feladatot lát el. A szakos eloszlás széles skálán mozog, így a tantestület a felzárkóztató és
tehetséggondozó kollégiumi funkciók ellátására egyaránt alkalmas.
Technikai apparátus:
- 1 kollégiumi titkár
A tanulók összetételének elemzése:
Az iskola sokszínűprofilú intézmény:
4 évfolyamos gimnáziumi képzés
általános tantervű gimnáziumi osztály
1+4 évfolyamos szakgimnáziumi képzés
Bármely szakmacsoportos osztály AJKP előkészítő évfolyammal.
4 évfolyamos szakgimnáziumi képzés
mezőgazdasági gépész szakmacsoport
közszolgálat rendészet szakmacsoport
Minden érettségivel záruló képzés esetében lehetőséget biztosítunk a belügyi rendészeti és a
katonai fakultáció választására.
3 évfolyamos szakközépiskolai képzés
- mezőgazdasági gazdaasszony,
- lovász,
- falusi vendéglátó
- mezőgazdasági gépész
Az iskola tanulóinak mintegy 30 % - a kollégista.
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Tárgyi feltételek
A kollégium 1966-ban épült. Kezdetben 120 tanuló elhelyezését biztosította, fennállása óta
alakul és bővül. 1988-ban kiegészült egy 72 férőhelyes résszel.
A régi kollégiumhoz 1990-ben épített új szárnyban 94 tanuló helyezhető el.
1994-ben a régi épület tetőterének beépítésével újabb komfortos kollégiumi részt nyertünk. A
kollégium mai szerkezete 1995. szeptember 1-vel alakult ki, amikor is a fenntartó,
Baktalórántháza Város Képviselő Testülete a város gimnáziumát és szakmunkásképzőjét
összevonva egy iskolát hozott létre, így a két kollégium is egyesült. A Vásártér úti kollégiumban
66 tanuló elhelyezése biztosított. Itt jelenleg fiúk kerülnek elszállásolásra. A 2006-ban teljesen
felújított kollégiumban kizárólag 3 ágyas ikerszobákat alakítottak ki, amelyekhez közös előtér
és vizesblokk tartozik. Jól felszerelt konyhában a kulturált étkezés biztosított. Ezen kívül tvszoba, számítógép- és internet használat áll a rendelkezésükre.
A két kollégiumi részben jelenleg 186 tanuló van. Tanulóink korszerű 2-3-4-5-6 férőhelyes
szobákban vannak elhelyezve. A kollégiumban fürdőszobával ellátott vendégszobák is
rendelkezésre állnak. A folyosószinteken közös szociális helyiségek (mosdó, zuhanyzó) vannak
kialakítva. Minden folyosószinten TV készülék biztosítja a tanulók szabadidejének hasznos
elöltését. A központi videó hálózat és műholdas műsorok választéka jól kiszolgálják a gyerekek
ez irányú igényeit. A szilenciumi foglalkozásokat a velünk azonos környezetben lévő tanügyi
épületben tartjuk. Mindkét kollégiumi rész gondozott, parkosított környezetben fekszik.
Labdarúgó és kézilabdapálya övezi.
Az 1995-ben átadott modern sportcsarnok, amelyben kondicionáló terem is található, az
egészséges életmód biztosítása mellett számos rangos rendezvény lebonyolítását teszi lehetővé.
A kollégiumban található a könyvtár, közel 24.000 kötettel, illetve majd 800 darab elektronikus
dokumentummal.
Pedagógiai kiszolgáló helyiségek:
- könyvtár (olvasás, CD hallgatás)
- kollégiumvezetői szoba
- nevelői szobák
- tanulószobák
- orvosi-és betegszoba
- pszichológusi szoba
- gyógypedagógusi szoba
- csoportos foglalkoztatók
Diákköri helyiségek:
- az iskola valamennyi tanterme és számítástechnikai terme
- sportcsarnok
- kondicionáló terem
- klub szoba
- teakonyhák
- társalgók
Anyagi feltételek
Az önállóan gazdálkodó iskolával összevont gazdasági egység a kollégium. A legfontosabb
dolgokra az iskola fenntartója biztosítja a pénzügyi feltételeket, de mi is vállalkozunk és
igyekszünk kiegészíteni a költségeinket pályázatok segítségével.
Egyéb bevételi lehetőségek: szállás magánszemélyek és csoportok részére, nyári táborok,
előadások tréningek szervezése, pályázati források.
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5.5. Kapcsolataink
5.5.1. Belső kapcsolatok
Iskolavezetés – tantestület
A belső kapcsolatrendszer a hierarchia és a funkcionalitás alapján szerveződik. Hétfőnként az
intézmény igazgatója vezetőségi munkaértekezletet tart az igazgatóhelyettesek (elméleti,
gyakorlati, technikai, kollégiumvezető) részvételével, így ezen a szinten biztosított az
információk megjelenése és azonossága. A kollégiumba a kollégium vezetője továbbítja az
információkat továbbá a minden hónapban megtartott munkaértekezleten a kollégiumi
nevelőtanárokkal megtárgyalja az aktuális pedagógiai feladatokat, eseményeket.
További információáramlási csatornák:
- Tantestületi értekezletek
- Nevelési értekezletek
- Munkaértekezletek
- Közvetlen személyes beszélgetések
Iskolavezetés – tanulók kapcsolódási pontjai
-

Iskolai és kollégiumi közgyűlés
DÖK ülés
Rendezvények
Közvetlen személyes beszélgetés

Tantestület – tanulók
A diákság és a tantestület közötti (a konkrét pedagógiai kapcsolatokon túlmutató)
kapcsolatrendszer a diákönkormányzat segítségével működik. A diákönkormányzat képviselője
rendszeresen részt vesz a fegyelmi tárgyalásokon. A tanév során két diákgyűlést tartunk: tanév
elején és félévkor. A félévi egyúttal kapcsolódik a diákönkormányzati választásokhoz is. A
rendszeres és hivatalos kapcsolatokon túl a diákönkormányzat képviselői bármikor
megkereshetik a kollégium vezetőjét. A közös munka során intenzív a kapcsolattartás a
diákönkormányzat és a DÖK patronáló tanár között.
További kapcsolati fórumok:
- csoportfoglalkozás
- tehetséggondozás
- felzárkóztató foglalkozás
- egyéni elbeszélgetés
Kapcsolat a nevelési területek között
Az iskola elvárásai a kollégium felé a tanulásra való felkészítésben fogalmazódnak meg
hangsúlyozottan. Ennek érdekében a csoportvezetők rendszeresen konzultálnak az
osztályfőnökökkel, szaktanárokkal.
A kollégiumi élet szervezésével összefüggésben, szükség esetén felveszik a kapcsolatot a
gyermek- és ifjúságvédelmi felelősökkel és a szabadidő szervező kollégákkal is. Emellett
szorosan együttműködnek a szakmai oktatással.
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5.5.2. Külső kapcsolatok
Kapcsolat a szülőkkel
A külső kapcsolatrendszer meghatározó eleme a szülő. A kollégiumi nevelés esetében
fokozottan érvényesül a családi háttér hatása, így fontos feladatunka szülői házzal való élő és
rendszeres kapcsolat kialakítása és fenntartása.
A kapcsolattartás formái:
szülői értekezletek: A kollégista diákok szüleinek az iskola szervez szülői értekezletet, az
év folyamán két alkalommal. Itt tájékoztatást nyújtunk gyermekük iskolai és kollégiumi
beilleszkedéséről, tanulmányi eredményéről, valamint válaszolunk a felmerülő kérdésekre.
fogadóórák: a szülők négyszemközt beszélhetnek a nevelőtanárokkal és az esetleges
problémákra közösen próbálnak megoldást találni. A kijelölt időpontokon kívül is fogadjuk
őket, biztosítjuk a személyes konzultáció lehetőségét.
családlátogatás: a tanulók megismerése szempontjából nélkülözhetetlen a csoportvezető
nevelőtanár által végzett környezettanulmány. Ennek során a nevelő fontos információkat
szerez.
- a család szociokulturális hátteréről (anyagi és lakásviszonyok, szülők, végzettsége,
foglalkozása, továbbtanulás a családban, tömegkommunikációs eszközök otthon,
kulturálódási lehetőségek).
- a család életéről (munkamegosztás, jutalmazás, büntetés alkalmazása, követelési
rendszer).
- a család szerkezetéről (összetétele, válás, haláleset – ha volt – hatása a gyermekre,
családi ünnepek megtartása).
- a gyermek életmódjáról (napirendje, önállósága, család közös tevékenysége).
A szülői kapcsolatokat erősítő rendezvényeink:
- a tanulók és a családjuk év eleji fogadása,
- AJKP-s gólyatábor
- tanévi szülői értekezletek,
- pályaorientációs rendezvény.
Alkalmi, spontán vagy szervezett érintkezések (levelezés, telefon)
Ellenőrző könyv, e-ellenőrző útján
SZMK választási ülések
Iskolaszék
Kapcsolat általános-és középiskolákkal és középiskolai kollégiumokkal
Fontosnak tartjuk a környezetünkben, megyénkben lévő más intézményekkel való jó kapcsolat
kialakítását, megismerve az ott alkalmazott pedagógiai módszereket és eljárásokat. A
folyamatos kapcsolatépítés, fenntartás elősegíti, hogy betekintést nyerjünk egymás munkájába,
átvegyük az esetleges jó gyakorlatokat.
Közvetlen, jó viszonyt alakítottunk ki a megyei és az AJKP-s kollégiumok és középiskolák
vezetőivel, pedagógusaival. Tanulóink versenyeken, vetélkedőkön képviselik kollégiumunkat.
Tanáraink különböző továbbképzések keretében cserélik ki szakmai tapasztalataikat a
kapcsolatban álló iskolák pedagógusaival.
Jó kapcsolatot alakítottunk ki a környező települések általános iskoláival, s annak
tantestületével. Kapcsolatainkat bővíteni kívánjuk távolabbi térségek általános iskoláival is.
Toborzóprogram keretében az adott iskolákban pályaválasztási szülői értekezletet tartunk.
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Munkakapcsolatban állunk a Fedics Mihály Alapfokú Művészetoktatási Intézménnyel és a
Tengertánc Alapfokú Művészetoktatási Intézménnyel, melyek diákjaink számára tartalmas
szabadidős tevékenységet biztosítanak.
Kapcsolat a művelődési intézményekkel
Elengedhetetlen, hogy a kollégisták személyes élményeik során találkozzanak esztétikai
értékekkel, legyenek képesek átélni a művészeti alkotások által közvetített érzelmeket,
indulatokat, gondolatokat. Minden évben felmérjük mindazon lehetőségeket - színház,
koncertek, rendezvények, kiállítások -, amelyek a kollégium ez irányú céljainak megvalósítását
szolgálják. Évek óta jó kapcsolatot ápolunk a Nyíregyházi Móricz Zsigmond Színházzal és a
helyi Dégenfeld Művelődési Központ, Könyvtár és Kastélymúzeummal.
Oktatásirányítók- és szociális szervezetekkel való kapcsolat
Mindennapi munkánk révén a következő szervezetekkel és irányítókkal kerülünk kapcsolatba:
 Emberi Erőforrások Minisztériuma
 Agrárminisztérium
 Herman Ottó Intézet
 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Pedagógiai és Oktatási Központ,
 Gyermek-és Ifjúságvédelmi Intézet,
 Gyermekjóléti Szolgálat,
 AJKP mentori hálózat
 AJKP – Roma szakkollégiumok
Kapcsolat a fenntartóval és egyéb szervezetekkel
A kollégium és a fenntartó közötti kapcsolat két meghatározó dimenziója a
 tájékoztatás a nevelő-oktató munka eredményességéről
 tartalmi és törvényességi egyeztetések
Igyekszünk bekapcsolódni városunk életébe, neves rendezvényeibe.
Együttműködünk tanulóink lakóhely szerinti települési önkormányzataival, a kisebbségi
önkormányzatokkal, valamint civil szervezetekkel is.
Az iskola külföldi kapcsolatai
Az iskola külföldi kapcsolatai két irányban bővültek az elmúlt időszakban. Egyrészt a
tapasztalatszerzés tekintetében, másrészt intézményünk lehetőséget biztosít határainkon túl élő
magyar ajkú gyerekek számára, hogy tanulmányaikat Magyarországon folytassák.
Külföldi partnereink:
- Franciaország: Saint Christoph Gimnázium és Szakiskola,
- Szlovákia – Medzev: Mezőgazdasági Szakközépiskola
- Kárpátalja: több iskolájával van kapcsolatunk
- Lengyelország – Lancut: gimnázium
- Románia: több iskolával van kapcsolatunk.
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5.6. Tevékenységek
5.6.1. Kollégium tevékenységrendszere
Egészségnevelési tevékenység
Az egészség a szervezet belső összhangjának, valamint fizikai és társadalmi környezetével
alkotott egységének az egyensúlyi állapota. Ezt az egyensúlyt a kollégiumban élő fiatalok
formálásával, a helyes életmód kialakításával próbáljuk elérni. Megismertetjük és
megszerettetjük az egészséges táplálkozást, küzdünk a káros szenvedélyek kialakulása ellen,
megszerettetjük a mozgást, a sportot, és foglalkozunk a családi életre nevelés problémáival.
Nem szabad elfeledkeznünk a formálni kívánt fiatal lelki egyensúlyának fenntartásáról sem,
amit az önismeret fejlesztésével erősítünk, támogatunk.
Az egészségnevelés célja, hogy elősegítse a tanulók egészségfejlesztési attitűdjének,
megatartásának, életvitelének kialakulását.
Egészségnevelés feladata: ismeretek nyújtása az egészségnevelés területéről – a tanulók
szemléletének formálása az egészséges életmód elsajátítására.
Az egészségnevelés területei:
egészséges táplálkozás
testmozgás
családi életre nevelés
személyi higiéné
problémamegoldás
balesetmegelőzés
elsősegélynyújtás
mentálhigiéné
káros szenvedélyek megelőzése
egészséges és biztonságos környezet kialakítása
A kollégium egészségvédelmi tevékenységét segíti az iskolaorvos és a védőnő, valamint az
ÁNTSZ munkatársi hálózata, és a főállású pszichológus.
A védőnő heti 2 alkalommal, tanulók életrendjének megfelelően délelőtt 8-12 óra között a
Naményi úton, heti 1 alkalommal a Vásártéren tartózkodik, gondoskodik a betegek ellátásáról,
figyelemmel kíséri állapotukat, szükség esetén intézkedik.
A jó egészségügyi ellátás szerves része a környezeti higiénia megteremtése, illetve javítása.
Ennek érdekében a védőnőt meghívjuk csoportfoglalkozásokra, így hasznos tanácsokkal látja
el tanulóinkat, nemcsak a higiénia, hanem más témákban is, mint pl. káros szenvedélyek
egészséget károsító hatásai, fogamzásgátlás, nemi betegségek stb.
Tanulmányi tevékenység
A tanítási órákra való felkészülés fő színtere a szilencium. A szilenciumi idő alatt a tanulók
társak zavarása nélkül folytatják felkészülésüket. A gyengébb képességű tanulók segítését az
adott szaktárgyak alapján szervezett tanulópárokkal, vagy tantárgyi korrepetálásokkal oldjuk
meg. A tanulmányi eredmény értékelésénél az átlageredmény mellett fő szempont a tanuló
fejlődése korábbi szintjéhez viszonyítva. Tanulóink a 4,0 tanulmányi átlag elérése esetén
szabadszilenciumot vehetnek igénybe. Szilenciumi időben és az azt követő szabadidőben a
tanulók korrepetálás formájában tanári segítséget is kapnak. A tehetségek felismerése és
gondozása minden nevelő számára kiemelten fontos feladat. A felzárkóztató- és
tehetséggondozó foglalkozások szervezetten működnek.
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Önművelés, önképzés
A tanulmányi tevékenységet kiegészítő ismeretanyag bővítésének belső igénnyé válásához
elengedhetetlen a nevelői motiváció. Célzott beszélgetésekkel az információszerzés szelektív
orientációjával kell segíteni a tanulók elmélyülését egy-egy témakörben.
Kulturális tevékenység
Alapvető feladat az általános műveltség körébe tartozó ismeretek tárházának minél szélesebb
megjelenítése. A kulturális hátrányokat sajnos tényként kell kezelni. Megyénk aprófalvas
határszéli településeiről érkező tanulók esetében ez nagy gond. Szerencsére az ilyen tanulók
döntő többsége kollégiumi ellátásban részesül, így e hiányosságok pótlására megkülönböztetett
figyelmet szentelünk. Megfelelő motiválás mellett lehetőséget biztosítunk az alapvető
művészeti ágak megismerésére. E feladat lehetséges területei: kiállítás, hangverseny, színház,
mozi, csoportfoglalkozás, műveltségi vetélkedők, alapfokú művészeti oktatás (grafika, tánc,
dráma). Mindemellett nagy hangsúlyt fektetünk a nemzetiségi kultúrák megismertetésére,
ápolására.
Tanulóinkkal szemben elvárás az iskola és a város kulturális életébe való bekapcsolódás, így
kollégistáink gyakran szerepelnek ilyen jellegű rendezvényeken, valamint egy jelentős iskolai
ünnepséget minden évben a kollégium szervez és bonyolít le.
Minden tanévben részt veszünk az Arany János Programok Művészeti Fesztiválján.
Sport, egészséges életmód
A tanulókat ösztönözzük szabadidejük aktív kihasználására. Szervezett formában (csoportok
közti vetélkedés) biztosítjuk a rendszeres testmozgás lehetőségét. Az életkori sajátosságokból
adódóan a játék meghatározó jelentőséggel bír a tanulók szellemi és fizikai felfrissülésében. Az
intézményünkhöz tartozó futball- és kézilabdapályákon, a kondicionáló teremben valamint a
tornatermekben minden időben lehetőség nyílik az aktív sportolásra, a különböző sportágak
rendszeres gyakorlására. Csoport és kollégiumi szintű túrák, és kirándulások szervezése
lehetőséget biztosít a természeti környezet megismertetésére és megszerettetésére.
Magatartás, viselkedés
Az egyéni érdekek érvényesülését tiszteletben tartva megköveteljük az általános rend, fegyelem
beépülését a mindennapok gyakorlatába. Példamutatással, következetességgel el kell érni, hogy
a kulturált beszéd, az esztétikus megjelenés elfogadottá, követendő példává, sajátjává váljon a
kollégiumi létnek.
A nevelőtanárokkal, technikai dolgozókkal, diáktársakkal szembeni segítőkészség, udvariasság
elengedhetetlen feltétel.
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5.6.2. A kollégiumi tevékenység szerkezete
A kollégium – igazodva az Nkt. 28. §-ának rendelkezéseihez – a nevelési folyamat során a
tanulói tevékenységeket – annak céljától, jellegétől függően – kollégiumi programok, csoportos
és egyéni foglalkozások keretében szervezi, az intézményi szervezet működéséhez pedagógiai
irányítást, illetve támogatást biztosít.
A kollégium által kötelezően biztosítandó foglalkozások
A kollégium a foglalkozások tervezése, szervezése során kiemelten ügyel a pozitív tanulási
attitűd kialakítására és megerősítésére, a kreativitás fejlesztésére, az egész életen át tartó
ismeretbővítés fontosságára, gondoskodik a tanulókkal való személyes törődés tapintatos
formáinak kialakítására. Külön figyelmet fordít a nemzetiségi sajátosságokra és a sajátos
nevelési igényű tanulók egyéni szükségleteire. A kollégium a foglalkozások formáját és
tartalmát úgy határozza meg, hogy azok hozzájáruljanak a tanulók erkölcsi gyarapodásához,
személyiségének gazdagodásához, kompetenciáik fejlesztéséhez, a közösség fejlődéséhez.
Felkészítő foglalkozások a kollégiumban
A tanulást segítő foglalkozások:
1. Szilencium (rendszeres iskolai felkészülést biztosító foglalkozás)
Célja, hogy minden tanuló felkészüljön az iskolai órákra. Ennek érdekében az alábbi
feladatokat kell nevelőtestületünknek elvégeznie:
 a napi felkészülés megszervezése, kikérdezés, ellenőrzés, segítségnyújtás.
 közvetlenül és közvetetten tanári segítséget igénylők különválasztása.
 egyénileg és csoportosan tanulást végzők beosztása.
 a valamelyik tantárgyból lemaradt tanulók szintre hozása, felzárkóztatása.
 nyugodt felkészülést biztosító körülmények (megfelelő helyiség, kényelmes
bútorok, megvilágítás, csend, tiszta környezet) kialakítása.
Szilencium ideje:
Hétfőtől-csütörtökig naponta 16.00 - 18.10 óráig (közben 1 x 10 perces szünet), valamint
20.00 – 21.00 óráig. (A szilenciumi időn túl, az esti órákban is lehetőséget biztosítunk
diákjaink részére, hogy nyugodt körülmények között tanuljanak, amennyiben ennek
szükségét érzik.)
Szervezés formái:
 közös felkészülésen vesznek részt kötelezően a tanulók az iskola kijelölt
tantermeiben,
 a szilencium ideje alatt a nevelők folyamatosan ellenőrzik és segítik a tanulókat,
 igény esetén lehetőséget biztosítunk az egyéni és a kiscsoportos tanulásra,
 tutori rendszerben tanulópárok segítik egymást a tanulásban.
Szervezés elvei:
 tanulmányi eredmény,
 adottságbeli, képességbeli tényezők,
 tanulási szokások különbözősége.
2. Tehetséggondozás:
Érdeklődő, tehetséges tanulóinkat felkészítjük és ösztönözzük különböző versenyeken való
részvételre.
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3. Felzárkóztatás:
A napi ismeret elsajátítása kapcsán tapasztalt hiányosságok alapján folyamatosan
szükségük van tanulóinknak korrepetálásra. A kezelhetőség és eredményesség érdekében
kis létszámú csoportok vannak beosztva e foglalkozásokra.
4. Sajátos érdeklődésű tanulók foglalkoztatása:
Az iskolában szerzett ismeretek bővítése, pályaválasztás segítése (tehetséggondozás,
szakkör, művészeti oktatás)
Egyéni és közösségi fejlesztést megvalósító csoportos foglalkozások:
Csoportvezetői foglalkozások:

közösségi foglalkozás a kollégiumi csoportok számára: a csoport életével
kapcsolatos feladatok, tevékenységek, események, problémák megbeszélése,
értékelése

tematikus csoportfoglalkozások: rendeletben előírt témakörök, időkeretek között
szervezhető foglalkozások
Csoportfoglalkozások keretében a csoport életével kapcsolatos feladatok, tevékenységek
megbeszélése, értékelése és a mindennapi élettel kapcsolatos ismeretek átadása történik.
Közös rendezvényekre a csoport által vállalt szervezési, kulturális feladatokat szintén ebben az
időkeretben valósítjuk meg.
Év elején minden csoportvezető nevelőtanárnak feladata, hogy balesetvédelmi oktatásban
részesítse csoportját és ismertesse a tűzriadó tervet.
Csoportfoglalkozások keretében történik a csoport fejlettségi szintjének felmérése, az elérendő
célok, feladatok meghatározásához szociometriai felmérés, neveltségi szint felmérés, otthonról
hozott értékek feltérképezése segítségével.
A csoportfoglalkozáson feldolgozott témákat, az átadás módszereit, a szükséges eszközöket a
csoportvezető nevelők, illetve a foglalkozást tartó nevelők a “Kollégiumi nevelés országos
alapprogramja” útmutatása alapján tervezik, szervezik évi 37 (végzősöknél 33) foglalkozást
alapul véve.
A részletes kidolgozásnál figyelembe veszik a csoport életkori sajátosságait, fejlettségi szintjét.
A csoportfoglalkozások heti 1 óra időtartamúak, szükség esetén ezeket átcsoportosítjuk.
Hagyományaink szerint egyes csoportfoglalkozásokhoz külső előadók, szakemberek segítségét
vesszük igénybe (orvos, védőnő).
1.

2.

A kollégiumi közösségek szervezésével összefüggő foglalkozások:

az iskolával közös kollégiumi diákönkormányzatok működésének támogatása

kollégiumi diákfórumok (kollégiumi gyűlés, kisebb közösségek szerinti
megbeszélések)

3.
A tanulókkal való egyéni törődést biztosító foglalkozások:
a foglalkozásokon (tanulói vagy pedagógusi kezdeményezésre) a diákok feltárhatják egyéni
problémáikat ezek megoldásában számíthatnak a pedagógus tanácsaira, segítségére.
4.
Szabadidő eltöltését szolgáló foglalkozások:
Állandó, vagy adott eseményre szerveződő kollégiumi diákcsoportok számára szervezett
 irodalmi, képzőművészeti, zenei, tánc, vizuális képességeket fejlesztő művészeti,
 természettudományos, műszaki, vállalkozói, gazdasági ismereteket bővítő szakmai,
 egészséges életmódra nevelést, a rendszeres testedzést szolgáló sportcélú,
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 a hasznos gyakorlati ismeretek megszerzését, az önellátás képességének fejlesztését
célzó,
 a pályaorientáció szempontjából is fontos tartalmakat hordozó, szakkörök, szakmai,
művészeti foglalkozások, kollégiumi sportkörök, rendezvények, versenyek.
Ezen tevékenység keretében, a diákság igényeihez igazodva, a következő szakkörök kerülnek
meghirdetésre:
 modern- és társas tánc
 néptánc
 grafika
 kézművesség
 énekkar
 drámafoglalkozás
 irodalmi kör
 futsall
 mediball
 kézilabda
 rendszeres könyvtárhasználat
 internet használat
 filmklub
 kondicionáló foglakozás
 aerobic - zumba
 lovaglás
 úszásoktatás
 kézimunka szakkör
 sportlövészet

5.7. A kollégium
5.7.1. A kollégiumi légkör
Nevelőtestületünk légköre megfelelő, a korosztályt tekintve fiatal nevelőkből áll. A kollégiumi
tantestület munkáját jól fogja össze a kollégiumvezető. Az információáramlás folyamatos. A
feladatát minden kollega igyekszik a tőle telhető legjobb módon megoldani, ezek
megvalósítását a kollégiumvezető rendszeresen ellenőrzi. Nevelőtestületünket egymás
munkájának segítése jellemzi, csapatmunkát végzünk, ami a hatékonyság szempontjából
meghatározó jelentőségű. Az eredményes munka érdekében egységes követelményrendszer
kialakítására törekszünk. Munkánkat jól segíti az ügyeleti és önkiszolgáló rendszer. A havonta
megtartott értekezleteken az esetlegesen felmerülő problémákat igyekszünk megoldani.
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5.7.2. V. 2. A kollégium funkciói, társadalmi szerepe
A kollégium a közoktatási rendszer szakmailag önálló intézménye. Alapfeladata megteremteni
a megfelelő feltételeket azon tanulók számára, akiknek lakóhelyén nincs lehetőség a tanuláshoz,
a szabad iskolaválasztáshoz való joguk érvényesítéséhez, illetve akiknek a szülő nem tudja
biztosítani a tanuláshoz szükséges körülményeket, feltételeket.
A kollégium együttműködik az iskolákkal, figyelembe véve annak pedagógiai célkitűzéseit.
Tevékenysége során kiegészíti a családi és iskolai nevelést, s egyben szociális ellátást,
biztonságot és érzelmi védettséget nyújt. Különös tekintettel a hátrányos helyzetben lévő
tanulókra.
A kollégium megfelelő pedagógiai környezet biztosításával elősegíti a tanulók számára a
társadalmi szerepek tanulását, elsajátítják a közösségi együttélés szabályait, valamint
megismerik a döntés és felelősség, a konfliktuskezelés demokratikus technikáját, s annak
gyakorlatát.
Ezzel a kollégium sajátos támogatást nyújt a sikeres társadalmi beilleszkedéshez.

5.7.3. A kollégiumi nevelés céljai
A kollégiumi nevelés célja a bentlakásos intézmény sajátos eszközeinek és módszereinek
felhasználásával a tanulók szocializációjának, kiegyensúlyozott és egészséges fejlődésének,
tanulásának, a sikeres életpályára való felkészítésének segítése, továbbá személyiségének
fejlesztése és kibontakoztatása. A kollégium a tanuló második otthona. Családias körülmények
között kell biztosítani számára a tanórára való felkészülést, társas kapcsolatainak alakítását,
nyugodt pihenését. Ugyanakkor a tanulónak el kell fogadnia a kollégium házirendjét, a
kollégium napirendje szerint kell alakítania tevékenységét, és be kell tartania az együttélés
alapvető szabályait. A kollégiumi együttélés feltétele a közösen meghatározott szabályok
betartása, a bizalmi légkör kialakítása a közösségben. A ,,kollégiumi közösségi tudat” kiépítése
a kollégiumi közösség minőségének jelzője lehet. Ugyancsak a jó kollégiumi légkör alapvető
feltétele a kölcsönös bizalom a diákok és a tanárok között.

5.7.4. A kollégiumi nevelés alapelvei
 az alapvető emberi és szabadságjogok, valamint a gyermekeket megillető jogok
érvényesítése;
 demokratikus, humanista, nemzeti és európai nevelési elvek alkalmazása;
 a tanulók és közösségeik iránti felelősség, a bizalom, a szeretet, a segítőkészség;
 szakmai és intellektuális igényesség, kulturált stílus a pedagógus tevékenységében;
 az alapvető erkölcsi normák érvényesítése;
 az egyéni és életkori sajátosságok, valamint a sajátos nevelési igényű tanulók
szükségleteinek figyelembevétele;
 építkezés a tanulók aktivitására, öntevékenységére, önszerveződő képességére;
 a szülőkkel, a kollégiumhoz kapcsolódó iskolákkal, a társadalmi környezettel való
konstruktív együttműködés;
 a nemzeti hagyományok megőrzése, a nemzeti azonosságtudat fejlesztése;
 a nemzetiségi azonosságtudat tiszteletben tartása, ápolása.
A tanulók életrendjének elvei
- nevelőtestületünk tudatosan törekszik arra, hogy saját életvitelünkkel mintát
szolgáltassunk diákjainknak,
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- az egészséges, harmonikus életrend kialakítását a megfelelő napirend elkészítésével kell
segítenünk,
- biztosítanunk kell a mindennapos tisztálkodás, testápolás lehetőségét,
- tanácsokat kell adnunk a megfelelő öltözködéshez,
- segítenünk és ellenőriznünk kell a reggeli és az esti teendőket,
- gondoskodnunk kell a nyugodt felkészülésről,
- a lehetőségekhez mérten törekszünk az egyéni tanulási szokások figyelembe vételére,
- biztosítanunk kell a tanulás utáni pihenés, szórakozás, sportolás, kikapcsolódás
lehetőségét,
- biztosítanunk kell az egészséges, nyugodt alvás lehetőségét.
A tanulók tanulásának, felkészülésének elvei
- biztosítanunk kell diákjaink részére a nyugodt felkészülést, megfelelő helyiségek,
berendezések, eszközök igénybevételének lehetőségével,
- az eredményes és hatékony ismeretszerzés érdekében lehetőséget kell biztosítanunk arra,
hogy tanulóink megismerjék és elsajátítsák a helyes tanulási módszereket, időbeosztást,
- törekednünk kell arra, hogy minden tanulóban igényként is megfogalmazódjék a
rendszeres tanulás szükségessége.
A tanulók szabadideje szervezésének elvei
Törekednünk kell:
- a szabadidő igényes, tartalmas eltöltésének megszervezésére,
- a minél változatosabb és egyre színvonalasabb tevékenységek lehetőségeinek a
megteremtésére,
- a kultúra közvetítésre,
- az általános műveltség megszerzésének elősegítésére.
A tanulók fejlődésének (biológiai, szellemi) elvei
- a testi szükségletek (tisztálkodás, étkezés, testápolás, öltözködés) alapvető
érvényesülése,
- a testi, szellemi képességek fejlesztése és folyamatos karbantartása, az ezekhez
kapcsolódó szokások kialakítása,
- olyan ismeretek átadása, mely elősegíti tanulóinkat az egészségük megőrzésében, a káros
szenvedélyek elkerülésében,
- tegyünk meg mindent annak érdekében, hogy diákjaink családias légkörben érezzék
magukat,
- a kollégiumon belüli élet teremtse meg annak lehetőségét, hogy későbbi életükre
életmódmintát adjon.
A tehetséggondozás elvei
Tanulóink kapjanak olyan motívumokat:
- melyek felkeltik bennük a megismerés és a felfedezés vágyát,
- melyek nemcsak kötelességteljesítés érzéseként, hanem belső igényként jelentkeznek.
Kollégiumunkban olyan szervezeti és módszertani megoldásokat kell alkalmaznunk, melynek
segítségével mélyebben megismerhetjük diákjaink képességeit, érdeklődését. Meg kell
teremtenünk annak lehetőségét, hogy a tehetségesek képességei tovább fejlődjenek.
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A felzárkóztatás elvei
- törekednünk kell arra, hogy a tanulóink között meglévő képességbeli különbséget kezelni
tudjuk,
- folyamatosan segítenünk kell a tanulásban lemaradt diákokat, biztosítva annak a
lehetőségét, hogy meg tanuljanak tanulni, elsajátítsák választott szakmájukat, és
eredményesen fejezzék be középiskolai tanulmányaikat.
A pályaválasztást, az önálló életkezdést elősegítő tevékenység elvei
- elő kell segítenünk, hogy diákjaink az egyes szakmákat, hivatásokat, álláskereső
technikákat megismerve tudatosan készüljenek a pályaválasztásra, a továbbtanulásra és
a munkába állásra,
- törekednünk kell arra, hogy érdeklődésük elmélyedjen, képességeik megszilárduljanak
és fejlődjön önismeretük,
- törekednünk kell arra, hogy az önálló életkezdéshez szükséges gyakorlati ismereteket
mind szélesebb körben megismertessük diákjainkkal.
A művelődési és a sportolási tevékenység szervezésének elvei
- a kollégium kulturális és sportélete járuljon hozzá az egészséges életvitel és a helyes
életmódminta kiválasztásához,
- változatos kulturális programok szervezésével segítsük az egyes tanulók közötti
műveltségbeli különbségek kiegyenlítését.
Hátrányos helyzetű tanulók nevelésének elvei, AJKP
- a hátrányos helyzetből adódó hiányosságok csökkentése, az esélyegyenlőség
feltételeinek megteremtése,
- az előkészítő évfolyam, majd a választott középiskola sikeres elvégzésének és a
továbbtanulásuknak segítése,
- a személyiség komplex fejlesztése,
- a roma tanulók társadalmi integrációjának segítése,
- a kollégiumi nevelés során a társadalomba való beilleszkedéshez, a családi élethez, a
hivatás gyakorlásához, az önálló és egészséges életvitelhez szükséges alapvető
ismeretek, képességek, értékek kialakítása.
A fentieken túl a nevelőtestület célja:
 a közösség és a közösséghez tartozás érzésének kialakítása,
 érzelmi kötődés kialakítása a kollégiumi hagyományokhoz,
 a kollégiumi rend és fegyelmi szabályok megismertetése és elfogadása,
 a képességek szerinti teljesítmény elérése,
 a tanulók személyiségének fejlesztése, konfliktusaik és problémáik megoldása, a
társadalom számára pozitív értékek elsajátítása,
 ingergazdag környezet biztosítása.

5.8. A kollégiumi élet megszervezése
A kollégiumi élet megszervezését figyelembe véve a jogszabályokban foglaltakat, továbbá a
kollégium feltételrendszerét a Házirendben és a Napirendben szabályoztuk a diákönkormányzat képviselőivel egyetértésben.
A Házirend összeállításánál figyelembe vettük a kollégium főbb feladataiból adódó
tennivalókat. Elsőrendű szempont, hogy a pihenéshez és a tanuláshoz szükséges feltételek
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biztosítva legyenek, és a tanulók érezzék jól magukat. A napi teendőket a Napirend
szabályozza. Ezek betartása a kollégium tanulóira nézve kötelező.
A tanulók napi életének kereteit úgy szervezzük meg, hogy az egyes tevékenységek belső
arányai a tanulók életkori sajátosságaihoz igazodjanak, míg a szabadidő és a tanulásra fordított
idő helyes arányban legyen.
A nevelőtestület és a diákönkormányzat egyetértése abban mutatkozik meg, hogy a kollégiumi
élet megszervezésénél a tanulási feltételek megteremtése élvezzen elsőbbséget. Természetesen
ezzel együtt nem elhanyagolhatóak a szabadidős tevékenységek sem.

5.9. A kollégiumi nevelés minősége
5.9.1. A kollégiumi nevelés eredményessége
Minden tanév elején elkészítjük a neveltségi szintfelméréseket. A kérdéseket úgy állítjuk össze,
hogy azok megfelelő válaszadás esetén hű, objektív képet adjanak a tanulókról, illetve a
helyzetükről, szociális körülményeikről.
A nevelési feladatokat, tennivalókat a felmérés tapasztalatainak figyelembevételével állítjuk
össze, illetve határozzuk meg. Természetesen a nevelőmunka eredményessége érdekében
kapcsolatot tartunk a szülőkkel. E téren azonban lényeges javulásra lenne szükség, nem
elegendő a telefonos kapcsolat, szükség lenne a többszöri személyes találkozásra.
A szülők és nevelők kapcsolata elsősorban a szülői értekezletekre korlátozódik. Sajnos a
problémás gyerekek szülei ide sem tudnak, vagy nem akarnak eljönni. Ezen túl csak akkor
keresik fel a kollégiumot, ha a gyerekkel gond van, vagy valamilyen súlyos esemény fordul elő.
A kollégiumi nevelők munkáját jól tükrözi, hogy csökken a bukások száma, annak ellenére,
hogy a tanulók zöme igen gyenge érdemjegyekkel, hiányos előképzettséggel érkezik az
iskolába. Kiemelt feladatnak tekintjük a hiányosságok pótlását, a felzárkóztató foglalkozások
tartását, illetve a tanulást segítő foglalkozásokat.

5.9.2. A kollégiumi nevelőtanár
Személyi feltételek, elvárások
A kollégiumban a nevelési feladatokat a 2011. évi CXC. törvényekben meghatározott
végzettséggel és szakképzettséggel rendelkező kollégiumi nevelőtanár látja el.
A nevelőtanár:
 a nevelőtestület tagjaival és vezetőivel szoros szakmai együttműködésben végzi
munkáját,
 rendszeres önképzéssel, szervezett továbbképzéssel megújított, korszerű szakmai
ismeretekkel rendelkezik,
 képes a nevelési folyamat megtervezésére, megszervezésére, irányítására,
ellenőrzésére, értékelésére; jártas a különböző pedagógiai eljárások, módszerek
alkalmazásában,
 egyéniségével, megjelenésével, felkészültségével, műveltségével, életmódjával
követendő példaként szolgál a diákok számára,
 megfelelő
empátiával
rendelkezik,
nevelői
eljárásaiban,
pedagógiai
kommunikációjában a tanulók iránti tiszteletet, szeretetet, elkötelezettséget és
bizalmat helyezi előtérbe,
 képes a diákok helyzetének, személyiségének megismerésére, megértésére,
 képes a diákokkal őszinte, bizalmon alapuló viszonyt kialakítani,
 képes a konfliktusok eredményes kezelésére,
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 munkája során folyamatosan együttműködik a tanulók közösségeivel, a nevelésükben
részt vevő személyekkel, szervezetekkel
A kollégiumi nevelőtanár feladatai
 Etikai, világszemléleti értékelésre nevelés
 A műveltség, a tudás, a tanulás elfogadására nevelés
 Egészséges életmódra nevelés
 A természeti értékek védelmére való nevelés
 A világ globális problémáinak megértésére nevelés
 Minden kollégiumi tanár tudatosan figyel arra, hogy „szülőpótló”, nevelő és
gyermekvédelmi feladatokat is ellát a kollégiumban.
 Feladata, hogy megfelelő pedagógiai felkészültséggel, felelősséggel, önállóan és
céltudatosan válassza ki és használja fel a kollégiumi élet által biztosított nevelő
hatásokat és nevelési lehetőségeket a fiatalok személyiségének sokoldalú
kibontakoztatása érdekében.
 Közreműködik a kollégium közösségeinek kialakításában, továbbfejlesztésében.
 Törekedjék az őszinte, nyílt tanár-diák kapcsolat kialakítására és megerősítésére.
 Hivatásából eredő kötelessége pedagógiai, pszichológiai, szaktárgyi és általános
műveltségét fejleszteni.
 Munkáját a kollégiumvezető által meghatározott munkabeosztás szerint végzi.
 Pihenő- és munkaszüneti napokon (szükség szerint éjszaka) is teljesít szolgálatot.
 A kollégium rendjére, nevelési, oktatási, fegyelmezési kérdéseire minden
kollégiumi tanár bármelyik szolgálatban van is, rendszeresen ügyel.
 Tájékoztat és tájékozódik minden a kollégiummal és iskolával kapcsolatos
szervezési, nevelés, oktatási ügyben.
 Rendszeresen konzultál az iskolai tanárokkal, elsősorban az osztályfőnökökkel és
a kollégiumvezetővel.
 Minden felfedezett rendellenességet jelez, észrevételez és igyekszik önállóan
megoldani.
 Egyéni döntés joga, felelőssége van: önállóságát, cselekvésének jogát érvényesíti,
szükség esetén konzultál kollégáival, kolléganőivel.
 Folyamatosan tájékoztatja a szülőket a csoportjába tartozó tanulók iskolai és
kollégiumi tevékenységéről, előmeneteléről.
 Ismeri tanulóit, elsősorban a csoportjába tartozókat figyeli, hogy milyen problémái
vannak, hogyan oldják meg azokat, illetve segít a problémák megoldásában.
 Minden kollégiumi tanár köteles elvégezni mindazon a kollégium, a kollégisták,
önmaga és a nevelőtestület érdekében szükséges feladatot, amelyet a nevelőtestület
érdekében szükséges feladatot, amelyet a nevelőtestület szükségesnek ítél és az
igazgató, vagy a kollégiumvezető megbízást adnak rá.
A csoportvezető kollégiumi nevelőtanár
A kollégiumi tanár nevelő és oktató munkáját elsődlegesen csoportvezető nevelőtanárként látja
el.
 Mint minden kollégiumi nevelőtanár „szülőpótló”, nevelő és gyermekvédelmi
feladatokat is ellát a kollégiumban.
 Feladata, hogy megfelelő pedagógiai felkészültséggel, felelősséggel, önállóan és
céltudatosan válassza ki és használja fel a kollégiumi élet által biztosított nevelő
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hatásokat és nevelési lehetőségeket a fiatalok személyiségének sokoldalú
kibontakoztatása érdekében.
Közreműködik a kollégium közösségeinek kialakításában, továbbfejlesztésében.
Törekedjék az őszinte, nyílt tanár-diák kapcsolat kialakítására és megerősítésére.
Hivatásából eredő kötelessége pedagógiai, pszichológiai, szaktárgyi és általános
műveltségét fejleszteni.
Munkáját a kollégiumvezető által meghatározott munkabeosztás szerint végzi.
Pihenő- és munkaszüneti napokon (szükség szerint éjszaka) is teljesít szolgálatot.
A foglalkozásokra felkészül, és elvégzi a munkájához tartozó adminisztrációt.
A kollégium rendjére, nevelési feladataira - bármely szolgálatban van is- rendszeresen
ügyel.
Minden felfedezett rendellenességet jelez, észrevételez, és szükség szerint igyekszik
megoldani.
Ismerje meg csoportjának minden tagját. A megismeréshez használja fel az emberi
érintkezés szabályaiban elfogadott formákat; a szokásos pedagógiai, pszichológiai és
szociálpszichológiai vizsgálódásokat, lehetőség szerint rögzítse ismereteit.
Csoportja tagjainak ismeretében készítsen nevelési tervet.
Csoportja tagjainak személyes problémáival, egyéni gondjaival-empátiás készségét
felhasználva – külön is foglalkozzék, igyekezzen bensőséges kapcsolatra törekedni
növendékeivel. A tudomására jutott intim dolgokat, egyéni és családi titkokat
bizalmasan kezeli, másnak tudomására nem hozza. A gyermekvédelmi eseteket is csak
szükség esetén a kollégiumvezetővel közli a minél jobb, gyorsabb és hatékonyabb
megoldás érdekében.
A csoportvezető céltudatosan összehangolja a nevelési tényezőket, figyelemmel kíséri
növendékei iskolai munkáját, ellenőrzi a tanulók eredményeit, osztályzatait.
Rendszeres kapcsolatot tart a tanulók összes tanárával, de legfőképpen az
osztályfőnökökkel.
Félévenként, szükség esetén sűrűbben tájékoztatja a szülőket a gyermek kollégium
tevékenységéről, magatartásáról. Saját belátása szerint behívja a szülőt tájékoztató
megbeszélésre.
Rendszeresen értékeli a tanulók teljesítményét egyéni és csoportszinten.
Az osztályfőnökökkel és a szülőkkel kapcsolatot tartva segíti a csoport tagjainak
pályaválasztását.
Szorgalmazza csoportja tagjainak részvételét a kollégiumi és iskolai fakultatív,
tájékoztató, műveltségfejlesztő programokon.
Ellenőrzi csoportja tagjainak tanulószobai, tanulmányi munkáját
Csoportfoglalkozást tart, heti rendszerességgel ellenőrzi a személyes tárgyaik rendben
tartását.
Tudja és figyelemmel kíséri, hogy csoportjának tagjai milyen kötelező vagy fakultatív
iskolai programokon vesznek részt. Regisztrálja, hogy ki milyen egyéb- - az iskolai
munkához tartozó – szakkörökön, előkészítőkön vesz részt, valamint engedélyezi, hogy
egyéb – nem konkrétan a tanulással összefüggő – programokon kívánnak jelen lenni.
Pedagógiailag felelős azért, hogy kit hova enged el, természetesen nem csorbítva a
tanulók jogait.
Folyamatosan figyelemmel kíséri csoportja új tagjainak (különösen az elsősök)
beilleszkedését, mint a kollégiumi, mind az iskolai életben. Az ezzel kapcsolatosan
felmerülő problémákat a kollégiumvezetővel, kollégáival, illetve az iskolai tanárokkal
megbeszélve igyekszik megoldani.
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 Saját tanári szakjaiból csoportja tagjainak, szükség esetén a többi kollégistának is
korrepetálását, egyetemi előkészítőt, tudományos vagy ismeretterjesztő tájékoztatást
tart.
 A kollégium belső rendszabályainak és a közösen megállapított és elfogadott rendnek
megfelelően ellenőrzi a napi szobarendet, a heti nagytakarítást, és értékeli a csoport
fegyelmi helyzetét.
 Javaslatot tesz csoportja tagjainak jutalmazására, dicsérésére, büntetésére,
fegyelmezésére is.
A kollégiumban a nem pedagógus munkakörben foglalkoztatott alkalmazottak munkáját is a
gyermekközpontúság, a nevelés eredményességének támogatása kell, hogy jellemezze.
Jelenlétük, megnyilvánulásaik, tevékenységük és annak színvonala is nevelési tényezőként hat
a kollégisták mindennapjaiban

5.10.
A csoportfoglalkozások kerettervének megvalósítása. A kollégiumi
nevelés főbb feladatai
5.10.1.

Kiemelten fejlesztendő területek

A kollégiumi nevelés céljaiban és alapelveiben megfogalmazottakon túl a kollégium a 59/2013.
(VIII. 9.) EMMI rendelet alapján különösen az alábbi területek fejlesztésére fektet nagy
hangsúlyt:
A tanulás tanítása
A kollégiumi nevelés feladata a diákok egyéni fejlődésének elősegítése, a hátránnyal küzdők
felzárkóztatása, a gyermekek tehetségének kibontakoztatása. Ennek érdekében a
kollégiumlehetőséget biztosít az ismeretszerzés, a megismerési és gondolkodási képességek
fejlesztésére, valamint arra, hogy a tanulók megismerjék és elsajátítsák a helyes tanulási
módszereket. Ezzel fejleszti a kreativitást, erősíti a tanulási motívumokat, az érdeklődés, a
megismerés és a felfedezés vágyát. Fontos, hogy a tanulók elsajátítsák az információkeresés
különböző formáit a kollégiumi könyvtárban az egyéni fejlesztés elmélyítése érdekében, az
információk megtalálásának célravezető útjain keresztül. Törekszik a tanulási kudarcok
okainak feltárására, azok kezelésére, a jó teljesítményhez szükséges helyes énkép, a pozitív
önértékelés kialakítására. Segíti a mindennapi feladatokra történő felkészülést. A kollégiumnak
gondot kell fordítania arra, hogy az ismeretek elsajátítása közben a tanulásra belső igény
ébredjen a tanulókban, mindennapi életük részévé váljon a tanulás. A tanulás tanítása, az
ismeretszerzést elősegítő beállítódások kialakítása hatással lesz a tanulók egész felnőtt életére,
és elősegíti helytállásukat a munka világában is.
Az erkölcsi nevelés
A kollégium feladata az alapvető erkölcsi normák megismertetése, elfogadtatása, valamint ezen
normák beépülésének elősegítése a tanulók mindennapi életébe, személyiségükbe. Az erkölcsi
nevelés legyen életszerű, készítsen fel az elkerülhetetlen értékkonfliktusokra valamint azok
kezelésére, segítsen választ találni a tanulók erkölcsi és életvezetési kérdéseire, problémáira. A
kollégiumi közösség élete, a kollégiumi nevelőtanárok példamutatása segítse elő a tanulók
életében az 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, az
empátia, a szociális érzékenység.
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Nemzeti öntudat, hazafias nevelés
A kollégium, az iskolai tanulmányokra alapozva, azt kiegészítve segítse elő a nemzeti, népi
kultúránk értékeinek, hagyományaink megismerését. A kollégiumi foglalkozások keretében a
diákok tanulmányozzák a jeles magyar történelmi személyiségek, tudósok, feltalálók,
művészek, írók, költők, sportolók munkásságát. Sajátítsák el azokat az ismereteket, gyakorolják
azokat az egyéni és közösségi tevékenységeket, amelyek megalapozzák az otthon, a lakóhely,
a szülőföld, a haza és népei megismerését, megbecsülését. A nevelés révén 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. A
nemzetiséghez tartozó tanulók nevelését ellátó kollégium kiemelt feladata az anyanyelvű
nevelés, az adott nemzetiséghez való tartozás tudatának erősítése, nemzetiségi kultúrájának,
nyelvének, szokásainak ápolása és fejlesztése.
Állampolgárságra, demokráciára nevelés
A kollégiumi nevelés elősegíti a demokratikus jogállam, a jog uralmára épülő közélet
működésének megértését, az abban való állampolgári részvétel jelentőségét. Ezzel is erősíti a
diákokban a nemzeti öntudatot és kohéziót, összhangot teremtve 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 kollégium megteremti annak lehetőségét, hogy a tanulók
megismerjék a főbb állampolgári jogokat és kötelezettségeket. A közügyekben való aktív
részvétel megkívánja a kreatív, önálló kritikai gondolkodás, az elemzőképesség és a vitakultúra
fejlesztését. A felelősség, az önálló cselekvés, a megbízhatóság, a kölcsönös elfogadás
elsajátításának folyamatában kiemelt szerepet és megfelelő teret kap a kollégiumi diákönkormányzati rendszer.
Az önismeret és a társas kultúra fejlesztése
A kollégiumon belüli kapcsolat- és tevékenységrendszer szervezésével, ismeretek nyújtásával
a nevelés elősegíti, hogy kialakuljanak az önismeret gazdag és szilárd elméleti és tapasztalati
alapjai. Kiemelt feladat a tanuló helyes, reális énképének, illetve önértékelésének kialakítása;
elő kell segíteni a 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. A
megalapozott önismeret hozzájárul a kulturált egyéni és közösségi élethez, mások megértéséhez
és tiszteletéhez, a szeretetteljes emberi kapcsolatok kialakításához..
A családi életre nevelés
A család kiemelkedő jelentőségű a gyerekek, fiatalok erkölcsi érzékének,
szeretetkapcsolatainak, önismeretének, testi és lelki egészségének alakításában. Ezért a
kollégium kitüntetett feladata a harmonikus családi minták közvetítése, a családi közösségek,
értékek megbecsülése. Ez segítséget nyújt a felelős párkapcsolatok kialakításában, ismereteket
közvetít a tanulók családi életében felmerülő konfliktusok kezeléséről. A kollégiumnak
foglalkoznia kell a Nat.-ban meghatározott szexuális nevelés kérdéseivel is.
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A testi és lelki egészségre nevelés
Az egészséges életmódra nevelés hozzásegít az egészséges testi és lelki állapot örömteli
megéléséhez. A kollégium ösztönözze a tanulókat arra, hogy legyen igényük a helyes
táplálkozásra, a mozgásra, a stressz kezelés módszereinek megismerésére és alkalmazására.
Legyenek képesek lelki egyensúlyuk megóvására, társas viselkedésük szabályozására, a
konfliktusok kezelésére. A kollégiumi pedagógusok motiválják és segítsék a tanulókat a káros
függőségekhez vezető szokások kialakulásának megelőzésében. A kollégium sportélete
járuljon hozzá az egészséges életvitel, a helyes életmódminta kiválasztásához. Fontos, hogy a
kollégium a diákok számára otthonos, egészséges, kulturált, esztétikus közeget biztosítson, ahol
a tanulók jól érzik magukat, és amely egyúttal fejleszti ízlésüket, igényességüket.
Felelősségvállalás másokért, önkéntesség
A kollégiumi nevelés feladata a szociális érzékenység, segítő magatartás kialakítása a
tanulókban úgy, hogy önálló tapasztalati úton ismerjék meg a hátránnyal élők sajátos igényeit,
élethelyzetét. Ez a segítő magatartás fejleszti a diákokban az együttérzést, együttműködést,
problémamegoldást és az önkéntes feladatvállalást, mely elengedhetetlen a tudatos, felelős
állampolgári léthez.
Fenntarthatóság, környezettudatosság
A tanulónak meg kell tanulnia, hogy az erőforrásokat tudatosan, takarékosan és
felelősségteljesen, megújulási képességükre tekintettel használja. A kollégiumi nevelés során
fel kell készíteni a tanulókat a környezettel kapcsolatos állampolgári kötelességek és jogok
gyakorlására. Törekedni kell arra, hogy a tanulók megismerjék azokat a gazdasági és társadalmi
folyamatokat, melyek változásokat, válságokat idézhetnek elő, továbbá kapcsolódjanak be
közvetlen és tágabb környezetük értékeinek, sokszínűségének megőrzésébe, gyarapításába.
Pályaorientáció
A kollégiumnak – a tanulók életkorához igazodva és a lehetőségekhez képest – átfogó képet
kell nyújtania a munka világáról. Ennek érdekében olyan feltételeket, tevékenységeket
(szakkörök, érdeklődési körök) kell biztosítania, amelyek révén a diákok kipróbálhatják
képességeiket, elmélyülhetnek az érdeklődésüknek megfelelő területeken, megtalálhatják
későbbi 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. A kollégium – a kollégium pedagógiai munkájával kapcsolatban álló
iskolákkal együttműködve – valamennyi tanulója számára lehetővé teszi egyes kiválasztott
szakmák, hivatások megismerését, segíti a pályaválasztást, illetve a tanuló által választott
életpályára való felkészülést.
Gazdasági és pénzügyi nevelés
A kollégiumnak – a bentlakásos köznevelési intézmény sajátos adottságaiból adódóan –
segíteni kell, hogy a tanulóik felismerjék saját felelősségüket az értékteremtő munka, a javakkal
való ésszerű gazdálkodás, a pénz világa és a fogyasztás területén. Fontos, hogy 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. A kollégium a diák önkormányzati tevékenység
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működtetésén keresztül segíti az autonóm, felelős, a közösség érdekeit is figyelembe vevő
magatartás és a körültekintő döntéshozás képességének kialakulását.
Médiatudatosságra nevelés
Fontos, hogy a tanulók értsék az új és a hagyományos médiumok nyelvét. A médiatudatosságra
nevelés során az értelmező, kritikai beállítódás kialakításának nagy jelentősége van. A
diákokkal ismertetni kell a média működésének és hatásmechanizmusának főbb
törvényszerűségeit, a média és a társadalom közötti kölcsönös kapcsolatokat, a valóságos és a
virtuális, a nyilvános és a bizalmas érintkezés megkülönböztetésének módját.
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5.11.

Jövőkép

Biztonságos, nyugodt, derűs légkörű otthont kívánunk teremteni, amelyben a kollégisták
sokoldalú személyiségének kibontakoztatása biztosított:
 egyértelmű szabályok irányítják a kollégium életét, amelyek rugalmasan igazodnak a
tanulói összetétel változásaihoz,
 világos célokkal és tervekkel rendelkezünk,
 alkotó közösségi élet folyik,
 a pedagógusok elkötelezett hívei a nevelésnek,
 a nevelőtestület jól együttműködő csapat,
 a jó tanulási feltételek és a tehetség kibontakoztatásához szükséges feltételek adottak,
 gazdag szabadidős programkínálatot biztosítunk.
A kapcsolódó iskolákkal egyenrangú, partneri viszony kialakítására törekszünk, melyben a
közös célok határozzák meg az együttműködést.
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6. Arany János Kollégiumi Program Pedagógiai Programja
Bevezetés
A Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi Programjára készült
Pedagógiai Program felöleli az 5 éves kollégiumi pedagógiai egységet, valamint az 1 éves
előkészítő évfolyam pedagógiai és didaktikai tervét.
Jelen Pedagógiai Program az iskolai Pedagógiai Program integrált egységes egészének
szerves részét képezi.
A hátrányos helyzet és általános pedagógiai elvek megfogalmazása:
A hátrányos helyzetű tanulók felkészítéséhez kapcsolódó kollégiumi Pedagógiai
Programunkban – akár csak a pedagógiában általában – sem vállalkozunk másra, minthogy a
hátrányos helyzetű fiatalokból – adottságaikra építve – „kihozzuk”, kivezessük,
kibontakoztassuk, kineveljük a személyiséget. Pedagógiai tevékenységünk ehhez két területen
indul el: egyrészt megkeresi azokat a diszciplínákat, amelyeket a tanulók hátrányos helyzete
sodrában „termelt ki” magában, másrészt keresi azokat az interdiszciplináris vonatkozási
pontokat, amelyek ismeretében, segítségükkel feloldhatjuk a személyiségfejlesztést akadályozó
gátakat. Esetünkben diszciplínákon a hátrányos helyzetűek kultúrájának szűkebb területét
értjük, a tárgyiasult (szavakban, írásban, képben, hangban, mozdulatokban, stb.
objektíválódott) kultúra elemeit, amelyek a hátrányos helyzetűek élettörténetének sodrában
alakultak-alakulnak korábban és ma is.
Az interdiszciplináris ágon való elindulás a tágabb értelemben vett kultúra
(viselkedéskultúra) ösvényének bejárását jelenti, amely a tapasztalatrendszer, a
tevékenységrendszer és a normarendszer hármas kötését foglalja össze, mint alapvető kultúraelemeket.
Ugyanakkor hangsúlyozzuk a két terület szintézisét: mindkét vonulat egyértelműen
hivatott arra, hogy megismerésük által a gyakorlatban is képesek legyünk a ránk bízott
hátrányos helyzetű fiatalok személyiségét optimálisan fejleszteni. Identifikált kultúra nélkül ez
elképzelhetetlen, mint ahogy a speciális interdiszciplínák nélkül ugyancsak lehetetlen a
beavatkozó segítés.
Amint már jeleztük: közelítésmódunk – a pedagógián belül – alapvetően gyermek- és
ifjúságvédelmi, elsősorban az általános gyermekvédelmet tekintve, s csak nagyon érintőlegesen
speciális, itt-ott utalva néhány részterületre a kiválasztott interdiszciplínák között.
Következésképp néhány megelőző taktikára, mint az általános gyermekvédelem domináns
funkciójára hívjuk fel leendő vagy már működő pedagógus kollégáink figyelmét.
Megjegyezzük, hogy a fent felvázolt preventív jellegnek tradicionális jelentősége van a
gyermekvédelemben, ami a szó szoros értelmében vett védekezést tartalmazza. Ez nem
véletlen, hisz a gyermekvédelmi munkában a megelőző taktikák sikere vagy kudarca
meghatározó egész tevékenységünkre, így halmozottan ki kell emelnünk az egész stratégián
belüli defenzív taktikák mellett az offenzív elemeket is, nevezetesen két területet: egyrészt a
hátrányos helyzetű fiatalok oktatását (idegen, de talán szívesebben használt szóval: integráló
oktatását), másrészt az interkulturális oktatást.
A felzárkóztató vagy integráló program biztosítja a hátrányos helyzetű fiatalok számára
a kulturális értékek megismerését: történelemről, irodalomról, nyelvről, képzőművészetről,
zene- és tánckultúráról, valamint a hagyományokról szóló ismeretek oktatását. Így ezen oktatás
elősegíti a hátrányos helyzetű fiatalok iskolai sikerességét, illetve mérsékli hátrányaikat.
Az előkészítő osztályban kulcsszerep hárul a kollégiumra, hiszen a diákok részére olyan
készségeket és képességeket fejlesztő képzést kell biztosítania, amely kiegészíti és alátámasztja
az iskolában tanultak jobb bevésését és elsajátítását, az iskolai és társadalmi szerepek
hatékonyabb alkalmazását egyszóval a szocializációt.
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6.1. A Vay Ádám Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégiumi nevelése az AJKP
keretében
Az AJKP jogszabályi háttere
- 2009. évi CXXX. törvény
- 2011. évi CLXXXVIII. törvény
- 51/2012. (XII. 21.) számú EMMI rendelet
- 23/2013. (III. 29.) EMMI rendelet
- 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről
- 2012. évi CXXIV. törvény a nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi
CXC. törvény módosításáról
- 110/2012. (VI.4.) kormányrendelet a NAT kiadásáról, bevezetéséről és
alkalmazásáról
- 229/2012 (VIII.28.) kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló
törvény végrehajtásáról
- a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények
működéséről, és a köznevelési intézmények névhasználatáról
- 59/2013. (VIII. 9.) EMMI rendelet a Kollégiumi nevelés országos
alapprogramjának kiadásáról
Az AJKP küldetése
- a hátrányos helyzetből adódó hiányosságok csökkentése, az esélyegyenlőség
feltételeinek megteremtése,
- az előkészítő évfolyam, majd a választott középiskola sikeres elvégzésének és a
továbbtanulásuknak segítése,
- a személyiség komplex fejlesztése,
- a roma tanulók társadalmi integrációjának segítése,
- a kollégiumi nevelés során a társadalomba való beilleszkedéshez, a családi élethez,
a hivatás gyakorlásához, az önálló és egészséges életvitelhez szükséges alapvető
ismeretek, képességek, értékek kialakítása
Az AJKP személyi feltételrendszere a kollégiumban
Kollégiumvezető: 1 fő
Főállású pedagógusok: 12 fő
Részmunkaidős pedagógusok: 3 fő
Pszichológus (iskolával közös): 1 fő
Gyógypedagógus (iskolával közös): 1 fő
Kollégiumi titkár: 1 fő
Ápoló: 1 fő
Az AJKP megvalósítását valamennyi dolgozó kiemelten fontos feladatnak tartja, ezért a
programmal kapcsolatos teendőkből mindannyian kiveszik részüket.
Az AJKP nevelési célja
-

a hátrányos helyzetű gyermekek felkutatása, érettségit adó középiskolai
tanulmányokra történő felkészítése,
a növendékek beiskolázása, előzetes kulcskompetenciák és kognitív ismeretek
eredménye alapján,
a családdal és a középiskolával együttműködve a tanuló érettségi bizonyítvány
megszerzéséhez történő segítése,
a növendékeknek alkalmazható tudás átadása és felkészítése az egész életen át tartó
tanulásra,
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-

lehetőség biztosítása a gyermekek egészséges és kiegyensúlyozott fejlődésének,
személyiségük kibontakoztatásának.

6.2. Az AJKP nevelésének alapelvei:
-

-

az alapvető emberi és szabadságjogok, a gyermekeket megillető jogok
érvényesítése,
demokratikus, humanista, nemzeti és európai nevelési elvek alkalmazása,
az alapvető erkölcsi normák betartása,
a pedagógus és a tanuló egyenrangú fél a kollégiumi nevelés folyamatában,
amelyben az egyenrangúság elvével összhangban a nevelőtanárnak vezető szerepe
van a növendékek tevékenységének megszervezésében, személyiségük
fejlesztésében,
a multikulturális tartalmak megjelenítése a különböző foglalkozásokon,
határozott követelmények támasztása a növendékek számára, egyúttal lehetőségek
nyújtása a tanulók önállóságának, kreativitásának kibontakoztatására,
a tanulók fejlődését az egyéni és életkori sajátosságok figyelembevételével kell
biztosítani,
szülői elvárásokhoz, igényekhez, valamint a Vay Ádám Mezőgazdasági Szakképző
Iskola és Kollégium nevelési-oktatási tevékenységéhez kapcsolódik a kollégiumi
nevelés.

6.3. A tanulók életrendje, tanulása, szabadideje szervezésének pedagógiai elvei
A tanulók életrendje szervezését alapvető fontosságú elvünk, hogy a kollégium:
- szociális ellátást, biztonságot, érzelmi védettséget nyújtson,
- egészítse ki nevelési folyamatában a családi és iskolai nevelést,
- egészséges életvitel kialakítását szolgálja,
- megfelelő lakhatási és pedagógiai környezet biztosítását segítse elő a közösségi
együttélés, az önkormányzó képesség és a társadalmi szerepek tanulását.
A tanulók tanulási folyamatának megszervezése során kiemelt feladatunk:
- a tanulók tanulási motivációjának megteremtése,
- az önálló tanulási képesség kialakítása
- tanulási
képességek
javítása
/tanulásmódszertan,
memóriafejlesztés/,
- differenciált tanulásszervezés.

kommunikáció,

A tanulók szabadidejének hasznos eltöltésének megszervezésekor fontos elvünk, hogy
biztosítsuk:
- az önálló, egészséges és kulturált életvitelhez szükséges alapvető ismeretek és
képességek kialakítását,
- mentálhigiénés programok szervezését,
- irodalmi, képzőművészeti, zenei és vizuális képességek fejlesztését,
- művészeti körök működtetését.
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6.4. Az AJKP kiemelt feladatai
A hátrányos helyzetű tanulók felkutatása, a pályaorientáció koordinálása
A társadalmi polarizáció folyamatában növekvő létszámú gyermek indul neki komoly
hátránnyal az oktatás folyamatainak. Az Arany János Kollégiumi Program fontos feladata, hogy
az általános iskolákban nevelőtanáraink megkeressék azokat a hátrányos helyzetű tanulókat,
akik a hozott hátrányok kompenzálása után képessé válnak az érettségi bizonyítvány
megszerzésére és szándékukban áll tanulmányaikat felsőfokú intézményben folytatni.
Nélkülözhetetlennek tartjuk a szülők felkeresését, hogy bemutassuk gyermekeink számára az
előkészítő év, nyújtotta lehetőséget, később, pedig minden segítséget megadjunk középiskolai
továbbtanulásuk eldöntéséhez.
A szülőkkel való jó kapcsolat fenntartása és a pályaválasztás megkönnyítése érdekében közös
pályaorientációs és a kollégiumot, valamint a partner középiskolákat, bemutató rendezvényt
szervezünk.
Beiskolázási tanácsadást a kulcskompetenciák (olvasás-szövegértés, matematika, idegen nyelv)
és a kognitív ismeretek (emlékezet, képzelet, gondolkodás, figyelem) mérése alapján végzünk.
A beiskolázásra került tanulókat a kollégium felveszi (a beiratkozás kötelező).
Jó együttműködést kívánunk kialakítani mindazon intézményekkel, szervezetekkel és
kisebbségi önkormányzatokkal, akik a hátrányos helyzetű tanulók felkutatásában hatékonyan
segítik a program megvalósítását.
A tanulási kultúra fejlesztése, a tanulási képességek javítása
A kollégium lehetőséget biztosít a tanulók számára, hogy megismerjék és elsajátítják a helyes
tanulási módszereket, az önálló tanulási, az eredményes és hatékony ismeretszerzés, a
megismerési és gondolkodási képességek fejlesztése érdekében.
Kiemelt feladatunk a tanulók részére történő egyéni, hatékony, gazdaságos tanulási stratégiák
kialakítása, tanulási módszerek elsajátíttatása, gyakoroltatása, tanulási képességek fejlesztése,
differenciált pedagógiai módszerek alkalmazása, felzárkóztató, tehetséggondozó
munkaformák, készségfejlesztő tréningek működtetése.
A tanuláshoz szükséges részképességek (kommunikáció, memória, gondolkodás) fejlesztésével
számos kudarcélménytől óvjuk meg növendékeinket.
A tanulási motiváció megteremtése, erősítése
A tanulási motivációt a következő tényezők befolyásolják:
- a tanuló személyiségbeli összetevői
- a tanuló szociális igénye
- a tanuló érdeklődése
- a szituációtól függő ösztönzési variánsok.
Ennek ismeretében igyekszünk tanulóinkban kialakítani, hogy az ismeretek elsajátítása ne csak
kötelességként, hanem igényként is fogalmazódjon meg bennük. Életprogramjuk részévé váljon
a tanulás, tiszteljék, és értéknek ismerjék el a tudást. Az eredményesebb tanulás érdekében
tanulópárok is segítik egymás előrehaladását.
A tanulók személyiségének, önismereteinek fejlesztése
Fontos feladatunk, hogy a tanulókban kialakuljon az önismeret gazdag és szilárd elméleti,
tapasztalati alapjai. Igényük legyen az önismeretre, önnevelésre, az egyéniségük
kibontakoztatására.
Személyiségfejlesztő tréningek keretében igyekszünk tanulóinkban kialakítani:
- a céltudatosságot,
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- a kitartást,
- az alkalmazkodni tudást,
- a hitet önmaguk erejében,
- az egészséges önbecsülést.
Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák fejlesztése
 alakítsuk ki tanulóinkban a harmonikus életmód és életvitel iránti igényt, amely az
egészséges testi-lelki fejlődés alapvető feltétele
 tudatosítsuk bennük, hogy további sorsuk alakulására milyen hatással van a helyesen
megválasztott életritmus, életstílus
 fogadtassuk el és tartassuk be velük a közösség ritmusához igazodó napirendet
 segítsük beilleszkedésüket, erősítsük az egyéni és közösségi identitásukat
 a tolerancia, a „másság elfogadása”, a társakra való odafigyelés váljék természetes emberi
értékükké
 szervezzünk olyan programokat, amelyek az előítéletek kezelését szolgálják
Megállapodás a tanulók egyéni tanulmányi céljairól, az egyéni haladási ütem biztosítása és
ütemterv készítése a fejlesztési terv kialakításához
 tanulási terv kialakítása, összehangolása a fejlesztésben résztvevőkkel (szaktanárok,
osztályfőnökök, kollégiumi nevelők, csoportvezető tanár).
 folyamatos visszajelzés a tanuló egyéni haladásáról és a továbblépés lehetséges irányairól.
 egyéni fejlesztési napló készítése
 tanulmányi eredmények figyelemmel kísérése
 a tanulók szociális helyzetének felmérése alapján szociális támogatások biztosítása a
tanulmányok zavartalan végzéséhez, valamint az egyéni képességek minél szélesebb körű
fejlesztéséhez
 az egyéni és kiscsoportos fejlesztésekhez a tárgyi feltételek biztosítása (könyvtár,
számítógépterem)
 az eredményes felkészüléshez a személyi feltételek biztosítása (pszichológus, fejlesztő
pedagógus, drámapedagógus).

6.5. Az AJKP fő folyamatai, a folyamatok céljai, indikátorai, működtetése során
megvalósítandó tevékenységek, tevékenységcsoportok
6.5.1. A tanulók felkutatásának és beiskolázásának folyamata
Cél: Olyan beiskolázási intézményi stratégia megalkotása, amelybe foglalt tevékenységek
végrehajtásának eredményeképpen az intézmény a tanulót és szüleit eléri, és kellő motivációt
képes kialakítani a leendő partnerekben a programba való belépéshez.
Célindikátor: Cél az egy évben maximálisan felvehető tanulólétszám felvétele, de annak
eléréséig is törekednie kell a kollégiumnak arra, hogy legalábbis növekedjen a megelőző
évhez képest a programba jelentkezett tanulók száma.
A tanulók felkutatására, beiskolázására irányuló stratégia kidolgozása és az arra épülő
program működtetése érdekében végzett tevékenységek:
a) stratégia készítése,
b) a motiváció érdekében végzett tevékenységek,
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c) kapcsolati háló kiépítése és működtetése intézményi szinten a szülőkkel, általános
iskolákkal, középiskolákkal, szakszolgálatokkal, gyermekjóléti szolgálattal, gyermekvédelmi
szakellátó rendszerrel, önkormányzatokkal, nemzetiségi önkormányzatokkal, munkaügyi
szervezetekkel, civil szervezetekkel stb.,
d) szükség szerint kapcsolati háló kiépítése személyi szinten az érintett családokkal,
tanulókkal,
e) az intézmény sokoldalú bemutatása az érintett tanulóknak, családjaiknak,
f) kapcsolattartás a fenntartóval.

6.5.2. Felkészítés folyamata az AJKP-ban való részvételre
Cél: Részvétel a középiskolai életre való felkészítésben, olyan tevékenységek tervezése és
megvalósítása, amelyek - együttműködésben a tanuló családjával és általános iskolájával - az
AJKP előkészítő évre készítenek fel az általános iskolai tanulmányok befejező szakaszában,
illetve az AJKP első évében.
Célindikátor: A megelőző évekhez képest nő a tanulók és családjaik ismerete a programban
történő részvétel feltételeiről, a programban résztvevő 9. évfolyamos tanulók iskolai
sikerességét jelző folyamatokban pozitív irányú változás tapasztalható.
2. Cél: Olyan tevékenységek tervezése és megvalósítása, amelyek a tanuló családjával
együttműködésben az előkészítő év időszakában a kollégiumban folynak, és az érettségit adó
középiskolai tanulmányokra készítenek fel.
Célindikátor: Az AJKP előkészítő évfolyamon tanulmányait folytató tanulók mindegyike
folytatja középiskolai tanulmányait.

6.5.3. A bemeneti mérés folyamata
Cél: Olyan folyamat kialakítása, amely megalapozza a tanuló fejlesztése érdekében végzett
pedagógiai munka tervezését.
Célindikátor: Olyan, az intézményben kifejlesztett vagy adaptált mérések-értékelések
elvégzése, melyek eredményei 100%-ban beépülnek az egyéni fejlesztési tervekbe.
A programba belépő tanuló komplex (szociális, kulturális, kompetencia, mentális és
tanulmányi) helyzetének, igényeinek felmérése:
a) mérőeszközök kiválasztása, kifejlesztése, adaptálása,
b) az intézmény által kifejlesztett, vagy adaptált mérőeszközök használatával mérések
elvégzése,
c) az értékelési eredmények alapján a fejlesztési szükségletek azonosítása.

6.5.4. Az egyéni fejlesztés folyamata
Cél: Olyan folyamat kialakítása, amely során a tanuló egyéni szükségleteihez igazodó
fejlesztésben részesül.
Célindikátor: A tanulók egyéni fejlesztési terveiben megfogalmazott összes cél a csoportra
vetítetten legalább 80%-ban teljesül.
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Az egyéni fejlesztési terv készítése és végrehajtása a kollégiumi csoportvezető nevelőtanár
koordinációjával, a tervezett fejlesztésbe bevont partnerek közreműködésével, valamint
további kollégiumi nevelőtanárok, középiskolai tanárok, szükség esetén további szakemberek,
továbbá a tanuló és a szülő bevonásával történik. Az így kialakított terv alapján az egyéni
fejlesztés megvalósítása és értékelése érdekében végzett tevékenységek:
a) egyéni fejlesztés eljárásrendjének megalkotása és működtetése,
b) ütemterv készítése az egyéni fejlesztési terv kialakításához,
c) egyéni megállapodás a tanulók tanulmányi és egyéb céljairól,
d) egyéni fejlesztési és tanulási tervek kialakítása, a tehetségfejlesztés érdekében; a tervek
megvalósulásának érdekében differenciált tanulásszervezés,
e) folyamatos visszajelzés a tanuló egyéni haladásáról és a továbblépés lehetséges irányairól
(egyéni fejlesztési tervek és napló, szöveges értékelés, számszerű eredmények),
f) az egyéni fejlesztési tervek alapján szervezett tantárgyi képességfejlesztő programok.

6.5.5. Az egyéni fejlesztés eszközrendszere
Cél: Olyan eszközrendszer biztosítása, amely a tanuló egyéni fejlesztését szolgálja.
Célindikátor: Az egyéni fejlesztési naplóban, az eszközrendszerben rendelkezésre álló
támogatások igénybevétele 100%-ban nyomon követhető.
A kompetencia alapú fejlesztést és az esélyegyenlőséget elősegítő tevékenységek:
a) az alapprogramban meghatározott kompetenciák fejlesztése,
b) tanulási motivációt fejlesztő tevékenységek,
c) előítéletek kezelése,
d) multikulturális tartalmak közvetítése,
e) identitás artikulálása és erősítése,
f) kortárssegítés,
g) tanári patrónusi rendszer működtetése,
h) önismeret és mentálhigiéné,
i) a tanulói önkormányzatiság kialakítása, erősítése.

6.5.6. Pedagógiai környezet
Cél: Olyan pedagógiai környezet megteremtése, amely környezetben a tanuló fejlődése a
leghatékonyabb módon folyik.
Célindikátor: A tanulók több mint 50%-a javít az előző félévi tanulmányi átlageredményén,
vagy a kollégiumi csoport összesített átlaga meghaladja az előző félévi átlageredményét,
mindaddig, amíg el nem éri a 3,5-et, amit tartani kell az érettségi időpontjáig.
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Inkluzív pedagógiai környezet megteremtését szolgáló módszertanok, valamint a tanuló
egyéni és csoportos felkészülését támogató tanulásszervezési keretek alkalmazását támogató
tevékenységek:
a) kooperatív alapelvek mentén szerveződött tevékenységek (csoportfoglalkozáson,
csoportfoglalkozáson kívül, kooperációra épülő tanári fejlesztő műhelyek keretében),
b) projektmódszer alkalmazásával szerveződő tevékenységek (csoportfoglalkozáson,
csoportfoglalkozáson kívül),
c) tevékenységközpontú tanulási és tanítási eljárások,
d) drámapedagógia eszközrendszerének alkalmazása,
e) családlátogatás,
f) mentálhigiénés műhelyek megfelelő szakemberek bevonásával.

6.5.7. A tanulói mérés és értékelés folyamata
Cél: Olyan folyamat kialakítása, amely során a tanulói teljesítmény mérése és értékelése a
tanuló fejlesztését szolgálja.
Célindikátor: Olyan, az intézményben kifejlesztett vagy adaptált mérések és értékelések
elvégzése minimum évente egy alkalommal, amelyek eredményei 100%-ban beépülnek az
egyéni fejlesztési tervekbe. A tanuló értékelése, az értékelésről történő visszajelzés minden
esetben szükséges valamennyi érintett partner számára. A kompetencia alapú fejlesztés
elengedhetetlen eszköze az egyéni képességek feltérképezése, a fejlesztési törekvések
kiértékelése, sőt a fejlesztésben résztvevők bevonása az értékelés továbbfejlesztésének
folyamatába. Ez biztosítja a fejlesztés számára minél inkább felhasználható, a fejlesztésben
részt vevők számára érthető visszajelzéseket.
A tanuló értékelése, az értékelésről történő visszajelzés tevékenységei:
a) mérőeszközök kiválasztása, kifejlesztése, adaptálása,
b) a mérési rendszer eljárásrendjének kialakítása és rögzítése az intézmény e rendeletben
szereplő, tanévenként elkészítendő feladatterv mellékleteként,
c) az intézmény által kifejlesztett, vagy adaptált mérőeszközök használatával, rögzített
eljárásrend szerint a mérések elvégzése:
ca) kulcskompetenciák és kognitív ismeretek egyéni, intézményi és országos standardokkal is
összevethető mérése,
cb) a tanuló szociális helyzetének felmérése,
d) az értékelési eredmények alapján a támogatási, fejlesztési igények és szükségletek
azonosítása,
e) hatékony tanulómegismerési technikák alkalmazása (spontán és tudatos, pl.: interjú,
kérdőív, megfigyelés, dokumentumelemzés),
f) a tanulók és családjaik bevonásával a mérésekkel összefüggő visszajelzési rendszer
kialakítása, fejlesztése.
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6.5.8. Pályaorientáció
Cél: Olyan folyamat kialakítása és működtetése, amely a tanuló irányultságának megfelelő
életpálya sikeres építését szolgálja.
Célindikátor: A programban tanulók legalább az érettségit megelőző két tanévre rendelkeznek
karriertervvel - célokkal, azok elérését szolgáló tevékenységekkel -, mely célokat minden
tanuló eléri az érettségi időpontjáig.
A továbbtanulási és munkavállalási célok kijelölése érdekében a tanuló két tanévvel az
érettségi előtt a nevelésében érintettekkel közösen karriertervet készít az egyéni fejlesztési
terv keretei között, mellyel összefüggésben megvalósítandó tevékenységek:
a) karrierterv készítése a célok, részcélok rögzítésével,
b) karrierterv céljainak elérését szolgáló tevékenységek megvalósítása,
c) karrierterv értékelése és korrekciója.

6.5.9. Az AJKP folyamatos fejlesztése
Cél: Olyan folyamat kialakítása, amely az intézményben megvalósított AJKP alapú
kollégiumi program fejlesztését szolgálja.
Célindikátor: Folyamatosan nagyobb az intézménybe jelentkezők száma, mint a felvehető
maximális létszám. Folyamatosan nő a programba felvettek száma az évente meghatározott
évfolyamonkénti maximális létszámig. Érettségit szerez az AJKP keretében a programban
résztvevő, az utolsó tanévig eljutó tanulók minimum 90%-a. A programban részt vevő diákok
legalább 15%-a középfokú nyelvvizsgát tesz, valamint jogosítványt szerez és számítógépkezelői tanfolyamot teljesít.
A programban végzett diákok körében öt év átlagában számítva növekszik a felsőoktatási
intézményekbe felvett diákok aránya, legalább az 50% eléréséig.
A program folyamatos fejlesztése érdekében intézményen belüli és intézmények között
végzett tevékenységek, melyek kiterjednek a program tervezésére, folyamatos belső
ellenőrzésére, értékelésére és a tapasztalatok alapján történő továbbfejlesztésére:
a) az AJKP fejlesztési stratégia és eszközrendszer (humánerőforrás, szabályozás,
tevékenységek) kialakítása és működtetése,
b) évente készítendő feladatterv részeként programfejlesztési feladatok meghatározása,
c) a mentori beszámolók, a monitori visszajelzések és a program előrehaladásának értékelését
szolgáló tevékenységek hasznosítása a programfejlesztés érdekében,
d) a horizontális tanulás működtetése a programban részt vevő intézmények között és az
intézményben futó programon belül az intézményfejlesztés érdekében (többek között a jó
gyakorlatok leírása, adaptálása, fejlesztő csoportok működtetése a programban részt vevő
intézményen belül és intézmények között),
e) a programban keletkező adatok visszacsatolása a programfejlesztés folyamatába.

154

6.6. Az AJKP tevékenység szerkezete, rendszere és szervezeti formái
A tanulói tevékenységek szervezésének alapelvei:
 épüljön a tanulók egyéni megismerésére
 vegyük figyelembe a család, az iskola és a gyermekvédelmi intézmények jelzéseit,
véleményét
 használjuk ki a közösségi együttélésűben rejlő szocializációs lehetőségeket
 építsünk a pedagógus és a tanulók közötti személyes kapcsolatok modellnyújtó szerepére
 fogadtassuk el tanulóinkkal a tudás fontosságát, juttassuk őket sikerélményhez
 teremtsünk olyan pedagógiai környezetet, melyet az előítélet-mentesség, a másság
elfogadása, tiszteletben tartása, és a társas tolerancia jellemez.
A kollégium – igazodva a közoktatási törvény és a kollégiumi nevelés országos
alapprogramjának rendelkezéseihez, az előírt időkeretek között – egyéni és csoportos
foglalkozásokat szervez a tanulók számára.
Ezen foglalkozások a következők:
- tanulószobai (szilenciumi) foglalkozások,
- felzárkóztatást segítő foglalkozások,
- képességfejlesztést és a tehetség kibontakoztatást segítő foglalkozások,
- a tanulókkal való egyéni törődést biztosító foglalkozások,
- a szabadidő eltöltést szolgáló foglalkozások,
- csoportfoglalkozások.
A tanulók kötelesek részt venni heti tizenkettő órában szilenciumi foglalkozásokon, heti egy
órában tehetség kibontakoztató, felzárkóztató foglalkozásokon, heti egy órában
csoportfoglalkozáson és további heti egy órában szabadon választható foglalkozáson.
A kollégiumi foglalkozásokat az éves tanulói foglalkozási terv alapján szervezzük meg.
A programterv havi egy bennmaradásos hétvégével számol. A projektfoglalkozások
felkészülése a két bennmaradásos hétvége közötti időben, a prezentáció a bennmaradásos
hétvégén történik.
Szilenciumi foglalkozások
A foglalkozások nyugodt tanulást, napi felkészülést biztosító tanulószobában, meghatározott
időkeretben, kötelezően, nevelőtanár irányításával, csoportos keretben történnek.
Felzárkóztatást segítő foglalkozások
A tanév elején feltérképezzük a tanulók képességeit és ezek birtokában egyénre szabott tanulási,
és pedagógiai módszereket dolgozunk ki.
A tanulási nehézségekkel küzdő tanulókat felzárkóztató foglalkozásokra kötelezzük, amelynek
célja a hátrányok kompenzálása, az esélykülönbségek mérséklése.
A felzárkóztató foglalkoztatások keretében történik:
- a hátrányokkal küzdő tanulók egyéni fejlesztése
- a differenciált programok alkalmazása, amely a tanuló személyiségén alapul, így
egyénenként más és más.
A felzárkóztatást segítő kollégiumi tevékenységek:
- a szaktárgyi felzárkóztatások,
- egyéni foglalkozások (kikérdezés, tanulópárok),
- kollégiumi könyvtár,
- számítógép rendszer használata,
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- tanulásmódszertan (önálló foglalkozásként, felzárkóztatások csoportfoglalkozások
keretében).
Képességfejlesztést és a tehetség kibontakoztatását segítő foglalkozások
A tehetség kibontakozásának átlagosnál erősebb motiváció szükséges, melyben a
tehetséggondozó tevékenységnek, a nevelőtanároknak és az iskolai szaktanároknak
meghatározó szerepe van.
A tehetség, képesség kibontakozását az alábbi tevékenységek segítik:
tanulmányi versenyek, vetélkedők,
mentorrendszer,
művészeti csoportok,
nyelvvizsgára való felkészítés,
ECDL vizsgára való felkészítés
Jogosítvány megszerzése
szabadidős foglalkozások (színház, múzeumlátogatások)
A tanulókkal való egyéni törődést biztosító foglalkozások
Az egyéni törődést nyújtó foglalkozások célja:
 segítsük a tanulók közösségbe való beilleszkedését
 adjunk tanácsot a személyes problémák megoldásához
 segítsük céljaik elérését pozitív jövőkép felvázolásával és motiválással
 kísérjük figyelemmel a tanulók pszichés fejlődését
 lelki, magatartási és beilleszkedési problémák esetén vegyük igénybe a megfelelő
szakember segítségét (mentálhigiénés szakember, pszichológus).
A tanulók hátrányait csökkentő kollégiumi tevékenységek:
szülői értekezleten, fogadóórákon, családlátogatáson felvilágosítás nyújtás
szociális juttatások lehetőségeiről,
egyéni fejlesztő foglalkozások,
csoportfoglalkozások,
mentálhigiénés kiscsoportok létrehozása,
drog- és bűnmegelőzési programok,
pályaorientáció koordinálása
kortárs segítő program
pszichológus
Roma Szakkollégium
Közösségi Szervezet
Csoportszervezés, csoportfejlesztés, közösségépítés
Az AJKP-ba felvett tanulók különböző módon szervezhetők kollégiumi csoporttá, illetve
foglalkozási csoportokba az alábbiak szerint:
a) az AJKP azonos évfolyamán tanulókból kialakított csoport,
b) az AJKP különböző évfolyamain tanulókból kialakított kollégiumi csoport,
c) az AJKP-ba felvett tanulók olyan foglalkozási csoportokba is szervezhetők, amelyekben a
kollégium nem AJKP-s tanulóival együtt vesznek részt.
A kollégisták számára, ahhoz, hogy a legfontosabb közösség, a kollégiumi csoport kialakuljon
a nevelőmunkán, a szaktárgyi ismereteken túl pedagógiai, szociológiai, pszichológiai,
szociálpszichológiai ismereteket és azok alkalmazását is megköveteli a hatékony nevelőtanári
munka. Igen fontos a kollégiumi csoport kialakulásának és működésének megismerése, a
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hatékonyabb közösségek kialakítása, nevelése érdekében. Ha sikerül kialakítanunk a pozitív
közösségtudatot, a kölcsönös bizalmat, szeretetet és megbecsülést a csoportban, akkor tagjai
nagyobb teljesítményt nyújtanak, fokozottabb lesz a motiváció a cselekvésre a kollégiumi élet
minden területén.
A csoportfejlesztés céljai:
- identitásfejlesztés
- kölcsönös támogatás
- különbségek értékként történő elfogadása
- együttműködés fejlesztése
Önkiszolgáló tevékenység
A Vay Ádám Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium által működtetett modell vezér
elve az, hogy az egyéni törődés az által kerül biztosításra, hogy a gyerekek segítése és életük,
előmenetelük, nyomon követése a kollégiumi csoportvezető nevelő részéről 5 évig folyamatos
és személyében állandó. Ezen személyek a programban résztvevő diákok számára életük
állandó szereplőjeként „egy biztos pont”- ként jelennek meg.
A tanulók számára megbecsültebb és értékesebb az a kollégiumi környezet, amelynek
kialakításában és fenntartásában maguk is tevőlegesen részt vesznek.
A kollégisták részt vesznek saját környezetük rendben tartásában, a kollégiumi ügyeleti
munkában, az éttermi önkiszolgálásban, a rendezvények előtt a termek átalakításában,
átrendezésében. Segítséget nyújtanak a kollégium udvara, parkja, közvetlen környezete
rendben, tartásában. A diákönkormányzat mellet egy nevelőtanár is segíti, irányítja, ellenőrzi
ezeket a munkákat.
Nagyon fontos élő tevékenység a tanulói ügyeleti rendszer, melyben minden kollégistának
feladata van. Az ezt irányító nevelőtanár gondoskodik arról, hogy ne legyenek kivételek, ne
legyen büntetésből kiosztott munka, és minden növendék tanulja meg és lássa be, hogy saját
környezete rendben tartása és felügyelete minden kollégistának kötelessége. Fontos
mindennapos feladat a szobák, a saját szekrények, ágyak rendben tartása.
Dicsérjük, jutalmazzuk, ha a kollégisták vagy kisebb közösségeik komolyan veszik, és jól
végzik az önkiszolgáló munkát, és szóvá tesszük, ha vannak olyanok, akik ki akarják vonni
magukat mindenféle közösségi munka alól.
Szabadidő eltöltését szolgáló tevékenységek
 Egészséges életmódra nevelés
A kollégiumi nevelőmunkának ez a területe járul hozzá a harmonikusan fejlett személyiség
kibontakozásához, amely a társadalom számára felbecsülhetetlen értékű. Az egészséges ember
jobban helyt tud állni a társadalmi életben, a munka világában is. A testi kulturáltság azonos
értékű a kultúra többi területével, s egyik formája az önmegvalósításnak. A növendékeknél
küzdeni tudást, erős akaratot, jobb eredményekre való törekvést eredményez és mindezek
mellett az egészséget védve, a káros szokások javarészét is ellensúlyozza.
A mai fiatalokra jellemző krónikus mozgáshiány károsító hatása igen nagy, több civilizációs
ártalommal együtt egyre több betegség okozója. A tanulás, az iskolai munkára való folyamatos
felkészülés meglehetősen egyoldalú és szellemi tevékenység. Az egészséges életmódhoz
hozzátartozik, hogy a kollégisták sportoljanak, játszanak, friss levegőn sétáljanak, mozogjanak,
kirándulni menjenek, fizikai megterheléssel is járó tevékenységet folytassanak.
A kollégisták szívesen tekintik a pihenést alvásnak zenehallgatásnak, tévénézésnek,
videózásnak. Ezért nevelőmunkánk során oda kell hatni, hogy az aktív pihenést részesítsék
előnybe, arra kell ösztönözni őket, hogy szabadidejüket aktív mozgással, sportolással,
kirándulással, sétával töltsék. A kollégiumi sportfoglalkozásokon keresztül biztosítjuk minden
növendék számára az egészségfejlesztő testmozgás lehetőségeit. A házibajnokságok célja - a
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sportolás népszerűsítése mellett- a különben sportolni nem szerető kollégista növendékek
sportba, játékba való bevonása. Ezek a rendezvények egyben a kollégiumi közösségek
alakulásának színterei. A természetjárás, a kirándulások megszervezését is növelni kívánjuk a
jövőben. A legfontosabb a jövőben az egészséges életmódra nevelésben, hogy megkeressünk
és megtaláljunk minden olyan lehetőséget, hogy minden kollégista – a leglustább is –
sportoljon, játsszon, sétáljon, kiránduljon, tehát lehetőség szerint ne csak a szellemét művelje,
hanem a testét is, hogy egészséges legyen és az iskolai, kollégiumi elvárásoknak jobban helyt
tudjon állni. A kollégium egészségvédelmi tevékenységét segíti a körzeti orvos és a védőnő,
valamint az ÁNTSZ munkatársi hálózata.
 Környezeti nevelés
A környezeti nevelőmunkánk során megismertetjük a tanulókkal a helyi természeti, és az ember
alkotta, épített környezeti értékeket. Tudatosítjuk a növények, állatok és a műemlékek,
műkincsek védelmének fontosságát.
Kiemelt feladatunk a környezetvédő szemléletre nevelés, hogy a kollégisták nyitott szemmel
járjanak, észrevegyék a környezetük minden olyan jelenségét, tennivalóját, amellyel saját
életüket szebbé, tisztábbá, rendezettebbé tehetik, amellyel védhetik önmaguk, társaik,
kollégiumuk, iskolájuk, lakhelyük, ezzel az ország élővilágát és környezetének tisztaságát.
A kollégium parkjában sok lehetőség adódik, hogy a kollégisták cselekvően vegyenek részt a
közvetlen környezetük ápolásában, fejlesztésében és védelmében.
Nagy súlyt helyezünk arra, hogy a növendékek, a kollégium dolgozói takarékoskodjanak a
villany és a vízfelhasználással, törekedjenek a kollégium tisztaságának javítására, csökkentsék,
és szelektíven gyűjtsék a hulladékot (szelektív hulladékgyűjtés, Suli-PET program). Környezet, természet- és egészségvédelmi tanulmányi versenyekre készítjük fel a tanulókat.
 Az esztétikai értékekre nevelés
A kulturális, művészeti, az esztétikai, a vizuális nevelés, a szabadidő kulturált eltöltésének
megszervezése rendkívül szerteágazó és összetett nevelőmunka.
Szorosan kapcsolódik a tanulmányi munkához, a jól szervezett életrend kialakításához, a
szabadidő értelmes eltöltéséhez éppúgy, mint az etikai, környezeti, az egészséges nevelésben
megnyilvánuló értékekhez.
Munkánkban azokat a művészeti, esztétikai, műveltségi, természeti értékeket célozzuk meg,
amelyek a mindennapi életben éppúgy jelen vannak, mint a kulturált szórakozásban, illetve a
művészeti értékek létrehozásában. Így a kulturált magatartás, viselkedés, a jó ízlés a szélsőséges
megnyilvánulásoktól mentes, de divatos öltözködés, a kiegyensúlyozott életvitel, a
személyiséget gazdagító, tartalmas szabadidő-eltöltési szokások értékei.
A kollégiumi nevelésben a szabadidő eltöltésének optimális megtervezése alapvető fontosságú,
hiszen e szűkre szabott időben zajlik a tanulmányi munkát kiegészítő segítés, a
tehetséggondozás, a hiányok pótlása, a művészetekre nevelés, a vizuális nevelés, az egészséges
életmódra nevelés, a csoportfoglalkozások, az egyéni beszélgetések és sok egyéb, a kollégium
sajátos arculatából és feladataiból adódó tevékenység.
A jól szervezett kulturális tevékenységi rendszerrel sajátos hangulatot, jó közérzetet, pozitív
stílust tudunk kialakítani a kollégiumban. Fontos cél az attitűdformálás, mely a
kollégistasághoz, a kollégiumhoz való szeretetteli viszonyban, a pozitív értékekhez való
vonzódásban is megmutatkozik.
 Csoportfoglalkozás
A kollégiumi csoportfoglalkozások keret- és időterve megegyezik a kollégiumi pedagógiai
programban rögzített, törvény által szabályozott keret- és időtervvel.
Célok és feladatok:
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A kollégiumi nevelőtevékenység folyamatában a foglalkozások célja a növendékek
személyiségének etikai és esztétikai ismereteinek, jellemének, identitás-tudatának,
önbizalmának, felelősségvállalásának, közösségi szellemiségének megalapozása és fejlesztése.
A kollégiumi foglalkozásokon nagy súlyt helyezünk az otthonról hozott értékek megőrzésére,
fejlesztésére és a származás szerinti esetlegesen roma identitás erősítésére.
Törekszünk az önismeretre, a közösségi kapcsolatok kialakítására, az egyénileg hatékony
tanulási módszerek elsajátítására, a szociális képességek fejlesztésére, egészséges életviteli és
környezetvédő szokások kialakítására nevelni a kollégistákat.
A kollégiumi foglalkozások és tevékenységek átszövik és irányítják a tanulók életét. A
kollégium maga sajátos arculatával, hagyományrendszerével, foglalkozásaival,
tevékenységeivel, szabadidő megszervezésével hozzájárul a növendékeknek a kollégiumban
töltött éveik hasznos és örömteli megéléséhez.

6.7. Juttatások, az iskola által támogatott, motivációs tevékenységek
–
–
–
–
–
–
–
–

Szociális juttatások: térítésmentes étkeztetés, térítésmentes tankönyvbiztosítás
Nemzetközi ECDL vizsgákra való felkészítés, vizsgáztatás. A felkészítés és
vizsgáztatás az első vizsgával bezáróan ingyenes.
„B” kategóriás vizsgára való felkészítés, vizsgáztatás. A felkészítés és vizsgáztatás az
első vizsgával bezáróan ingyenes.
nyelvvizsgára való felkészítés, Mentors nyelvoktató program használata
Gólyatábor szervezése az előkészítő évfolyamra felvett tanulók számára. A táborban
való részvétel kötelező és ingyenes.
külföldi és belföldi tanulmányi utak szervezése
színház-, mozi-, múzeumok látogatása
kulturális, sport, művészeti rendezvényeken és versenyeken való részvétel

A programba felvett tanulók után külön jogszabályban meghatározott, pályázati úton elnyerhető
támogatást vehet igénybe a kollégium.

6.8. A kollégium belső és külső kapcsolatrendszere
6.8.1. A tanári együttműködés formái
A nevelés során a tanulók egyéni fejlődésének megfelelő elvárásokat és az ezekhez kapcsolódó
feladatokat célszerű megfogalmazni. Ehhez szükséges a tanulók személyes követése és a
pedagógusok folyamatos együttműködése. Az eredményesség függ az egyes tanulók és
csoportok oktatásában-nevelésében érintettek együttgondolkodásától, a folyamatos szakmai
egyeztetéstől, az előrehaladás lehetséges útjainak tisztázásától. Szükség van a hiányok együttes
feltárására és a fejlődési irány (ok) kijelölése, valamint a folyamatos visszacsatolásra.
Szem előtt kell tartani, hogy ebben a programban a tanulók előrehaladása nagyban függ a
pedagógusok együttműködésétől.
A Vay Ádám Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium AJKP modellje a kombinált
esetmegbeszélő fórumokat – menedzsmentüléseket működteti havi rendszerességgel, melyeken
részt vesz a programiroda által delegált mentor, a fenntartó képviselője, az igazgató, a
programfelelős, az előkészítő évfolyam osztályfőnöke és a csoportvezető nevelők. Az
esetmegbeszélő fórumokon az ellenőrzés-értékelés mellett megfogalmazzuk a közeljövő
feladatait és azok végrehajtásának módjait.
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6.8.2. Családdal való együttműködés
A kapcsolattartás formái:
szülői értekezletek:
Első találkozásunk szülőkkel az általános iskolai 7-8 osztályos szülői értekezleten történik, ahol
felvázoljuk gyermekeink számára az előkészítő év és a kollégium nyújtotta lehetőségeket.
Később a már kollégista diákok szüleinek az iskola szervez szülői értekezletet, az év folyamán
két alkalommal. Itt tájékoztatást nyújtunk gyermekük iskolai és kollégiumi beilleszkedéséről,
tanulmányi eredményéről, valamint válaszolunk a felmerülő kérdésekre.
fogadóórák: ahol a szülők négyszemközt beszélhetnek a nevelőtanárokkal és az esetleges
problémákra közösen próbálnak megoldást találni. A kijelölt időpontokon kívül is fogadjuk
őket, biztosítjuk a személyes konzultáció lehetőségét.
Családlátogatás: a tanulók megismerése szempontjából nélkülözhetetlen a csoportvezető
nevelőtanár által végzett környezettanulmány. Ennek során a nevelő fontos információkat
szerez.
a család szociokulturális hátteréről (anyagi és lakásviszonyok, szülők, végzettsége,
foglalkozása, továbbtanulás a családban, tömegkommunikációs eszközök otthon,
kulturálódási lehetőségek).
a család életéről (munkamegosztás, jutalmazás, büntetés alkalmazása, követelési
rendszer).
a család szerkezetéről (összetétele, válás, haláleset – ha volt – hatása a gyermekre,
családi ünnepek megtartása).
a gyermek életmódjáról (napirendje, önállósága, család közös tevékenysége).

6.9. A kollégium külső kapcsolatai
Közvetlen, jó viszonyt alakítottunk ki az AJKP-s kollégiumok és középiskolák vezetőivel,
pedagógusaival, a környező települések általános iskoláival. Évek óta kapcsolatunk van a
művészeti iskolákkal, melyek diákjaink számára tartalmas szabadidős tevékenységet
biztosítanak. Igyekszünk bekapcsolódni városunk életébe, neves rendezvényeibe, látogatóként
és adott esetben fellépőként kiállítóként is.

Kerettanterv
a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi Programjának 9. előkészítő évfolyama számára
1.A Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi Programjának (továbbiakban: Kollégiumi
Program)
9.előkészítő évfolyama számára készített kerettanterv funkciója
A közoktatásról szóló törvény alapján, valamint a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló
rendeletben megfogalmazottak szerint, ha a középiskola vállalja a Kollégiumi Program megszervezését
a 9. előkészítő évfolyamon, vagy a két tanítási nyelvű oktatásban a 9. évfolyamon, az érintett iskoláknak
a helyi tanterveik részeként e kerettantervet kell alkalmazni.
A Kollégiumi Program célja, hogy biztosítsa a lehetőséget a nevelési-oktatási intézmények működéséről
szóló rendeletben foglaltaknak megfelelően a halmozottan hátrányos helyzetű, illetve rászorulónak
tekinthető tanulók számára, hogy a kerettanterv és az ahhoz alkalmazott pedagógiai intézkedések révén
elsajátíthassák azokat a készségeket, képességeket, amelyek segítségével eredményesen folytathatják és
sikeresen befejezhetik középiskolai tanulmányaikat, valamint esélyt kapnak a felsőfokú tanulmányok
megkezdésére. Célja továbbá, hogy megteremtse az egyéni különbségekre alapozott,
differenciált nevelést-oktatást, és a részt vevő tanulók számára biztosítsa a komplex
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személyiségstruktúrának megfelelő optimális fejlesztést, figyelembe véve előzetes tudásukat,
képességeiket, érdeklődésüket, igényeiket.
2.A Kollégiumi Program kerettantervi rendszerét meghatározó elemek
A Kollégiumi Programban részt vevő kollégiumoknak rendelkezniük kell egy olyan öt évre szóló
kollégiumi tevékenység- és foglalkozásrendszerből álló programmal, amellyel a programban részt vevő
tanulók sikeres tanulmányi előmenetele, szociális hátrányainak csökkentése, kulturális javakhoz való
hozzáférése megoldott lesz.
A kollégium – ötéves programjának kidolgozásán túl – a 9. előkészítő év megtartását vállaló
középiskolával együttműködve elkészíti a program megvalósítását célzó pedagógiai programját, a
középiskola a 9. előkészítő évfolyam helyi tantervét az itt közzétett kerettantervi ajánlások segítségével.
A kollégium együttműködési megállapodás megkötésével biztosítja a Kollégiumi Programban részt
vevő tanulói számára legalább három középiskolában történő tanulás lehetőségét. A három középiskola
közül egy vállalja, hogy a Kollégiumi Program keretében megszervezi a 9. előkészítő évfolyamot.
A középiskola, a 9. előkészítő évben az e kerettantervnek a helyi tantervébe építésével hangsúlyt helyez
a felkutatott halmozottan hátrányos helyzetű és rászoruló tanulók motiválására, kompetenciájuk,
személyiségük fejlesztésére, pályaorientációs foglalkozásokkal segít a tanulóknak a középiskola
választásban.
A középiskola a 9. előkészítő év megszervezése időszakában együttműködik a Kollégiumi Programban
érintett tanulók családjával és azokkal a középiskolákkal, amelyekben a tanulók tanulmányaikat
folytatják a jövőben.
A Kollégiumi Program pedagógiai elvei között szereplő elem az anyanyelvi, az idegen nyelvi, a
matematikai, a természettudományos, a digitális, a szociális, a művészeti kompetenciák fejlesztése,
melyek segítik a tanulókat a középiskolai követelmények teljesítésében, hozzájárulnak személyiségük
fejlődéséhez, és egyéb fejlesztési feladatok megoldásának is alapjául szolgálnak.
3.A 9. előkészítő évfolyam kerettantervének szerkezete és órakerete
A tantárgyakat és órakereteket tekintve a Kollégiumi Program kerettantervében foglalt tantárgyak egy
része kötelezően megvalósítandó tartalmakat közvetít, így a magyar nyelv és irodalom, matematika,
idegen nyelv, dráma, testnevelés, természetismeret, patrónusi foglalkozás. A választható öt tantárgyból
kettő választásával tehet eleget a középiskola a közoktatásról szóló törvényben kötelezően előírt
óraszámok teljesítésének.
4.Célok és feladatok
A Kollégiumi Program kerettanterve a fentiek teljesítésén túl nagy hangsúlyt helyez az
alapfokú nevelés-oktatás fejlesztő szakasza (7-8. évfolyam) és a Kollégiumi Program kerettanterve által
lefedett pedagógiai fejlesztés időszaka közötti koherencia megteremtésére.
Kollégiumi Program kerettanterve a következőkre helyezi a hangsúlyt:
(1)a Nemzeti alaptantervben megfogalmazott kulcskompetenciák fejlesztésére;
(2)a multikulturális tartalmak megjelenésére a kerettantervben;
(3)az önértékelő képesség, másokat értékelő képesség kialakítására (patrónusi, mentori beszélgetések,
szöveges, írásos értékelések bevezetése, esetmegbeszélések, stb.);
(4)a differenciált tanulásszervezési módszerek megismerésére (kooperatív tanulásszervezés,
projektmódszer, stb.).
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A fentiekből következik, hogy:
-a kerettanterv a célokon, feladatokon, a fejlesztési követelményeken és a belépő tevékenységek
bemutatásán túl, megjelöli a témaköröket, a témákat és a tartalmakat,
-a kerettantervet kiegészül a módszerek, tanulásszervezési eljárások (tevékenységek), a tudás- és
képesség területek bemutatásával, és ahol lehetséges a más területekkel való kapcsolatot is jelöli,
-hangsúlyt kap a kerettantervben az ellenőrzés, értékelés, minősítés, rendszerének fontossága.
5.A kerettanterv hatása a középiskola pedagógiai programjára
A középiskola feladata a 9. előkészítő év helyi tantervének elkészítése, megvalósítása e kerettanterv
alapján, a kollégium feladata az ötéves program elkészítése, és a tanulók részvételének biztosítása a
programok megvalósításában.
Azon középiskoláknak, amelyek a Kollégiumi Program keretében a 9. előkészítő évfolyamot elvégzett
tanulókat felveszik intézményük 9. évfolyamára pedagógiai programjukban tervezniük kell, mely
kollégiumban helyezik el a tanulókat, és pedagógiai programjukban kiemelt figyelemmel kell
megjeleníteni azokat az intézkedéseket, amelyek révén a középiskola célcsoportjához tartozó diákok
lemorzsolódása alacsony lesz.
A tantárgy sajátosságai:
A magyar nyelv és irodalom tanítása az alapozó évfolyamon egymást átható, tevékenység- és
problémacentrikus folyamat.
A feltárt hiányosságok ismeretében egyénre szabottan, a magyar nyelv és irodalom tantárgy
sajátosságait figyelembe vevő módszerekkel a felzárkózás biztosítása a feladat.
Az előkészítő évfolyam célkitűzése az általános iskolában tanultak elmélyítése, a hiányok pótlása, az új
élethelyzetbe, iskolatípusba, közösségbe került tanulók beilleszkedésének elõsegítése; a kommunikációs
gátak, zavarok oldása, a kommunikációs képesség fejlesztése az iskolai és mindennapi élethelyzetekben;
a szövegolvasás, szövegértés fejlesztése; tanulási technikák kialakítása, kommunikációs képességek
fejlesztése.
Hozzá kell segíteni a tanulókat ahhoz, hogy ismereteiket a kellő szinten tudják alkalmazni, kreativitásuk
fejlődjön. A kulcskompetenciák közül a legfontosabb az anyanyelvi, a szövegértési, szövegalkotási
kompetenciák fejlesztése.
A tantárgy kiemelt céljai és feladatai irodalomból:
- az általános iskolai irodalmi anyag rendszerezése, a hiányok pótlása,
- az egyéni képességek kibontakoztatásának segítése,
- a kreativitás és szocializáltság egyidejű, dinamikus fejlesztése, önállóság, aktivitás, tolerancia, empátia
kialakítása,
- az irodalmi képességek fejlesztése: az olvasottság, az előadói, a szövegalkotó és értelmezői képesség
fejlesztése,
- az irodalmi és egyéb művek középpontba helyezésével a tanulók szövegértő készségének segítése,
problémaérzékenységük erősítése, személyiségük pozitív irányba történő befolyásolása,
- a helyi sajátosságok, jellegzetességek (irodalmi emlékhelyek, a környék kiemelkedő irodalmi
személyiségei) megismertetése,
- a cigány kultúra bemutatása és megismertetése.
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A tantárgy kiemelt céljai és feladatai magyar nyelvből:
- az általános iskolában elsajátított leíró nyelvtani ismeretek ismétlése, rendszerezése, a hiányok pótlása,
- az olvasás, az írás, a helyesírás és a szövegértés készségeinek fejlesztése,
- a kulturált szóbeli és írásbeli kifejezőképesség kialakítása a kommunikáció érdekében, képesek
legyenek alkalmazkodni különböző beszédhelyzetekhez és beszédpartnerekhez,
- a képzelet, önkifejezés, egyéni stílus bátorítása,
- a szókincs gyarapítása.
Általános fejlesztési követelmények:
A tanuló
- törekedjen részt venni az ismeretek közös felidézésében és a tisztázandó homályos pontok
megtalálásában,
- legyen képes korábbi ismereteit előhívni,
- törekedjen a kommunikációs helyzetnek megfelelő stílus használatára és a személyiségének megfelelő
árnyalt önkifejezésre,
- legyen képes alkalmazni anyanyelvi és kommunikációs ismereteit a szövegolvasás és szövegértés,
valamint a szóbeli és írásbeli megnyilatkozás minden területén,
- ismerje meg a jegyzet- és vázlatkészítés módszereit,
- ismerje meg az elektronikus információhordozókat,
- gyakorolja az önálló szövegalkotást,
- a tanulási képesség fejlesztésének fontos állomása a mindennapi élethez, irodalmi vagy egyéb
tanulmányokhoz kapcsolódó témák önálló feldolgozása.
Belépő tevékenységek
Kulturált nyelvi magatartás:
- eligazodás az alapvető kisközösségi beszédhelyzetekben,
- gyakorlatok a vitakultúra fejlesztésére, saját álláspont kialakítása,
- együttműködés a beszédpartnerekkel, a másik ember közlésének egyre pontosabb felfogása a
mindennapi élethelyzetekben,
- képesség önellenőrzésre a kommunikációs magatartásban,
- a verbális eszközök és a nem verbális kifejezés ellentmondásának felismerése; beszéd és cselekedetek
ellentmondása vagy összhangja; egyéni, páros, csoportos kreatív gyakorlatok hétköznapi szituációk
megjelenítésében, kritikájában; verbális elemek nélküli szituációk értelmezése, párbeszéd alkotása, a
nem verbális elemek szerepének megfigyelése, alkalmazása.
Szövegértés, szövegalkotás:
- az életkornak megfelelő szintű értő olvasás; információk keresése, azonosítása, az információk
integrálása, következtetések levonása, összegzés, szövegmagyarázat készítése, az írói szándék
megértése következtetéssel, asszociációval,
- az olvasott szövegek mögöttes jelentéseinek tudatos keresése,
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- kreatív szövegalkotás, önálló vélemény megfogalmazása.
Tanulási képesség:
- az ismeretek bővítése, rendszerezése, elmélyítése,
- többféle forrásból gyűjtött anyag válogatása, feldolgozása, írásbeli, szóbeli beszámoló készítése.
A magyar nyelv rendszerének ismerete:
- a tanult nyelvtani hangtani, alaktani, helyesírási ismeretek magasabb szintre emelése, alkalmazása a
különféle írásbeli feladatokban,
- az önkontrollra való igény kialakítása: fogalmazásaik helyesírási, nyelvhelyességi javítása, a
helyesírási szótár önálló használata.
Az irodalmi kifejezésformák sajátosságai:
Tájékozódás az irodalomelmélet alapjaiban (mű nem, műfaj stb.).
Évi óraszám: 185 óra
Heti óraszám: 5 óra (2 óra irodalom, 3 óra nyelvtan)
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Magyar nyelvtan
Témakör

1. Év eleji
felmérés
6 óra

Téma

Tájékozódás a

Tudás- és

Fejlesztendő

Kapcsolodó

képességterület

kulcskompetencia

műveltségi terület

Önismereti és

Kommunikáció

Anyanyelvi
kommunikáció

szókincsfejlesztő

Szociális
Mindennapi életünk állampolgári

szövegalkotási
készség

játékok

Szabályok

felmérése

Szituációs játékok

Kezdeményezőképesség
és

Beszélgetés a

vállalkozói kompetencia

Tartalom

Szövegértés,
helyesírás

tanulók nyelvtani Fogalmazási,
ismereteiről

Tevékenység

és

kompetencia

tanulókkal
Feladatlap kitöltése

2.
Leíró
nyelvtani
A hangok és betűk Beszédhangok,

Beszédtechnikai

Szabályok

Anyanyelvi
kommunikáció

Ember
társadalom

alapismeretek

hangképzés,

gyakorlatok

Tér és idő

Szociális
állampolgári

55 óra

A magyar ábécé,

Játékos feladatok

Gondolkodás-és

kompetencia

tanulásfejlesztés

Hatékony, önálló tanulás

betűkkel
betűrendbe sorolás hangokkal

és

és

Magán-és

Esztétikai-művészeti
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és

mássalhangzó-

tudatosság és

törvények

kifejezőképesség

Helyesírásunk
alapelvei

Gyakorló feladatok,
Kiejtés, szóelem-

tollbamondási

tükröztetés,

szövegek

hagyomány,
egyszerűsítés

Hibás
javítása

szövegek

A magánhangzók és
a
mássalhangzók
alkalmazkodása
(hangrend,
illeszkedés,
hasonulás,
összeolvadás,
rövidülés
Ly-j
Szóelemek

Szótagolás,
elválasztás

Szóelemzés

Tő, képző, jel, rag
A toldalékok fajtái,
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írásmódjuk
A szóalaktanhoz
kapcsolódó
helyesírási
Szavak

szabályok

Egyéni és csoportos
Szókészlet, szókincs gyűjtőmunka
Közmondások,

Kiselőadások
egyes

állandósult

közmondások

szókapcsolatok

eredetéről

az

Szóalkotás:
szóképzés,
szóösszetétel
A szó hangalakja és Nyelvhelyességi
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jelentése

feladatok

(egyjelentésű,
többjelentésű, azonos Szófajok felismerése
alakú, hasonló alakú,
rokon
Mondatok nyelvi szavak)
logikai szintje

Alapvető
(ige,

értelmű
szófajok

főnév, melléknév,
számnév, névmás,
igenév, határozószó,
névelő, névutó,

Egyéni és csoportos

igekötő, kötőszó,

gyakorlatok

indulatszó)
A szavakhoz
kapcsolódó
helyesírási
szabályok
A szöveg és mondat
viszonya
Szövegkoherencia
A mondathoz
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kapcsolódó
helyesírási
szabályok

3. Szöveg-

Anyanyelvi
kommunikáció

Vázlatkészítés,

Szövegfeldolgozási Kommunikáció

feldolgozó

lényegkiemelés,

módszerek: aláhúzás, Mindennapi életünk Szociális és állampolgári

eljárások

tömörítés,

szövegkiemelés,

kompetencia

gyakorlása

szövegkiemelés

kulcsszavak
kigyűjtése

Hatékony, önálló tanulás

31 óra

Szövegértés

Irányított
szövegelemzési

gyakorlatok
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4. Nonverbális- A kommunikáció Kommunikációs

Helyzetjátékok,

verbális

zavarok és

beszédgyakorlatok Tér és idő

kommunikáció

megoldási
lehetőségek

Viselkedési és

kommunikáció

megoldási
lehetőségek

Kommunikáció

Anyanyelvi
kommunikáció
Szociális és állampolgári

Mindennapi életünk kompetencia

Viselkedési és

Mindennapi életünk kompetencia

15 óra

udvariassági
szabályok

Hatékony, önálló tanulás

15 óra

udvariassági
szabályok

Hatékony, önálló tanulás
Digitális kompetencia

különböző
kommunikációs
helyzetekben
Konfliktuskezelő
gyakorlatok
gyakorlatok
Beszédtechnika
Metakommunikáció Képelemzés
csoportmunkában
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Helyzetgyakorlatok
Titkosírás alkotás
Gyűjtőmunka, a
hétköznapok jelzései
4. Rendszerező

Szabályok

Anyanyelvi
kommunikáció

ismétlés

Kommunikáció

Hatékony, önálló tanulás

4 óra

Ellenőrzés, értékelés, minősítés
Folyamatosan:
- a diákok szóbeli és írásbeli teljesítményének értékelése és minősítése szóban, érdemjeggyel és szövegesen,
- feladatlapok,
- témazáró felmérők.
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Módjai:
- közvetlen tanári megfigyelés szóbeli értékeléssel,
- szóbeli és írásbeli gyakorlatok, stílusgyakorlatok,
- szövegelemzési és szerkesztési feladatok értékelése, osztályozása,
- szóbeli beszámolók értékelése,
- ellenőrző feladatlap írása.
Követelmények:
- az általános iskolában tanult nyelvtani, helyesírási és nyelvhelyességi ismeretek rendszerezése,
elmélyítése, alkalmazása a szövegértésben és a szövegalkotásban,
- szövegelemző eljárások alkalmazása különböző típusú szövegekben,
- az életkornak megfelelő szövegalkotási képesség,
- olvasható, jó tempójú egyéni írásmód.
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Magyar irodalom

Témakör

1.
Év
felmérés
4 óra

Téma

eleji
Tájékozódás a

Tartalom

Tevékenység

Az
általános
iskolában
Önismereti és

Tudás- és

Fejlesztendő

Kapcsolodó

képességterület

kulcskompetencia

műveltségi terület

Kommunikáció

Anyanyelvi
kommunikáció

tanulók irodalmi tanultak felmérése szókincsfejlesztő

Szociális és állampolgári

ismereteiről

játékok

kompetencia

Szituációs játékok

Kezdeményezőképesség
és

Beszélgetés a

vállalkozói kompetencia

tanulókkal olvasási
szokásaikról, egyéni
olvasmányélményekről
Feladatlap kitöltése
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2. Könyvtár-

Tájékozódás
Tapasztalatszerzés könyvtár

használat
2 óra

a
A középiskolai

Kommunikáció

Anyanyelvi
kommunikáció

Magyar nyelv és

a segédkönyvek, dokumentum-

könyvtár teljes körű

Mindennapi
életünk

Digitális kompetencia

irodalom

lexikonok, szak-és anyagában, a

használata a tanultak

Gondolkodás-és

Hatékony
tanulás

Informatika

ismeretterjesztő

dokumentumok
fajtái

alapján.

irodalom

(az egyes részek

Gyakorlati feladatok

használatában

felhasználási módja,
a
Kiscsoportos

és

önálló
Ember
társadalom

tanulásfejlesztés

katalógusrendszer

foglalkozások, önálló

megismerése)

munka

A könyvtári

Az ismeretfeldolgozási

segédeszközök

technikák elsajátítása

(lexikon,
stb.)

Az elektronikus

Művészetek

adattár

alkalmazása.

információhordozók
kezelésének gyakorlása

3.
Irodalomelméleti Műnemek,

Epika, líra, dráma

Gyakorlatok és

Szabályok

Anyanyelvi
kommunikáció
Hatékony, önálló tanulás

és poétikai

irodalmi műfajok Dal, óda, himnusz, feladatok a műfaji

Gondolkodás- és

ismeretek

A nép- és

tanulásfejlesztés

elégia, epigramma, eltérések
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és

rendszerezése

műköltészet

novella, regény,

6 óra

jellemző

elbeszélés, tragédia,

vonásainak

komédia

megfigyelésére

ismerete

A műelemzés

Rím, ritmus

gyakorlati

Szóképek (metafora,

kérdései – A

megszemélyesítés,

műalkotás

alliteráció, hasonlat)

értelmezési

alakzatok (ismétlés,

lehetőségei

halmozás,
stb.)

fokozás
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Poétikai
alapismeretek
áttekintése

4.
Irodalomolvasás Különböző

Mesék, mítoszok,

Szövegolvasás,

Szülőföldünk

Anyanyelvi
kommunikáció

Művészetek

és -értelmezés

mondák

Irányított

Tér és idő

Digitális kompetencia

Ember és társadalom

Szabályok

Ember
Hatékony, önálló tanulás természetben

25 óra

műfajú,
hangvételű,

Mikszáth Kálmán és szövegelemzés,
Móricz
egy-

Zsigmond

tematikájú

egy
Karinthy

novellája,

– elsősorban –
epikai művek

Frigyes
kérem,

Tanár

szövegértelmezések

Szociális és állampolgári

A kifejező hangos

kompetencia

úr olvasás
gyakoroltatása

elemző-értelmező vagy Így írtok ti,

Esztétikai-művészeti

Memoriterek (verses
és

tudatosság és

tevékenységen

regényrészletek vagy prózai) értelmes,

kifejezőképesség

alapuló

rövidebb terjedelmű kifejező előadása

Idegen nyelvi

feldolgozása a

regények a magyar és
a

kommunikáció

világirodalomból, két
diákok egyéni és –
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a

iskolai

három vers a mai

olvasmányaira

magyar irodalomból
–

építve

pl. Kányádi Sándor –
a

világirodalom egyMesék az európai két
és magyar

alkotása,

irodalomban,

Kölcsey Ferenc:

mítoszok,

Hymnus, Vörösmarty

mondák, XX.

Mihály Szózat, Petőfi

századi novellák, Sándor egy verse,
ízelítő

Arany
verse

János

regényekből, a

és egy balladája

magyar és

Cigány mesék, Ratkó

világirodalom

József egy-egy verse, Irányított fogalmazás

lírájának

Szabó István novella,

gyöngyszemei,

Lakatos Menyhért

egy

válogatás a roma művei

Gyűjtőmunka, a

irodalomból.

lakóhely irodalmi

Az irodalom és a

emlékeinek feltárása
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társművészetek
kapcsolata
Az értő olvasás
Bevezetés
önálló

az

ismeretszerzés
elemeibe,tartalom
ismertetés,
élménybeszámoló.

A lakókörnyezet
irodalmi emlékei,
emlékhelyei
5. Szövegalkotás, Írásbeli
szövegértés

Elbeszélés, leírás,

kommunikációs jellemzés

Anyanyelvi
kommunikáció

Szövegalkotás

Kommunikáció

megadott témára

Mindennapi életünk Digitális kompetencia
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Magyar nyelv és
irodalom

24 óra

műfajok

Szóbeli

Tér és idő

Véleményközlés,

kommunikációs hozzászólás, vita
műfajok

Szövegértés

Esztétikai-művészeti

Ember
társadalom

Szövegalkotás

tudatosság és

Ember
természetben

különböző
műfajokban

kifejezőképesség

Szövegek
Információ keresése, néma,

értő,

azonosítás,
információ

továbbá kifejező

integrálása,

hangos olvasása,

következtetés

olvasási gyakorlatok

levonása, összegzés, Internetes keresők
szövegmagyarázat,
az
írói
megértése

Hatékony, önálló tanulás Informatika

használata, egyéni

szándék könyvtári
kutatómunka

következtetéssel,
asszociációval. (nem
csak szépirodalmi
művek)
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és
a

6.
Film
irodalom
9 óra

7. Rendszerező
ismétlés

és

Anyanyelvi
kommunikáció

Szépirodalmi

Két választott regény Filmek megtekintése Kommunikáció

Magyar nyelv és

művek filmes

és annak filmes

előkészítéssel, a

Kezdeményezőképesség
Mindennapi életünk és
irodalom

adaptációja

feldolgozása

látottak
elemzésével)

Tér és idő

vállalkozói kompetencia Művészetek

Képi illusztrációk

Esztétikai-művészeti

keresése választott

tudatosság és

témákhoz

kifejezőképesség

Kommunikáció

Anyanyelvi
kommunikáció

Szabályok

Hatékony
tanulás

4 óra

180

és

önálló

Ember
társadalom

és
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Ellenőrzés, értékelés, minősítés
Folyamatosan:
- a diákok szóbeli és írásbeli teljesítményének értékelése és minősítése szóban és érdemjeggyel,
- feladatlapok,
- témazáró felmérők.
Módjai:
- közvetlen tanári megfigyelés szóbeli értékeléssel,
- szóbeli ellenőrzés alkalmanként,
- egymás értékelése, tanulók hozzásegítése a helyes önértékeléshez
- az egy év alatt legalább egyszer írandó szabadon választott házi dolgozat értékelése,
- szóbeli és írásbeli gyakorlatok, stílusgyakorlatok, memoriterek
- ellenőrző és szövegértő feladatlap írása.
Bemeneti mérés
Év elején készség-képesség mérés a következő területeken:
1. szövegértés, szövegalkotás,
2. leíró nyelvtani ismeretek,
3. helyesírás.
A mérés módja: feladatlapok kitöltése.
A mérés célja: annak megállapítása, hogy mely területeken, milyen irányban szükséges a fejlesztés.
A mérési eredmények alapján egyéni és csoportra tervezett fejlesztési terveket kell készíteni.
A tanulók meglévő tudásának megismerése nélkülözhetetlen a tanulási folyamat tervezéséhez. Nemcsak
a korábban tanult ismeretek meglévő szintje, hanem a tapasztalati tudás, a témával kapcsolatos
személyes elképzelések és viszonyulások, magatartásmódok is felszínre kerülhetnek.
A program alapelve a tanulók és képességeik megismerése különböző vizsgálati módszerek
segítségével, aminek alapján képességszint szerinti csoportba sorolják a tanulókat és megkezdődik a
fejlesztés, hogy a pedagógusok minden gyermekből kihozzák képességük maximumát, és az alulteljesítő
tehetséges tanulók se vesszenek el. A mérés értékelése alapján a tehetségesek esetében
tehetségfejlesztés, a többi tanulónál pedig képességfejlesztés történik.
A felzárkóztatás, a fejlesztés sikeressége minden tanuló esetében a különleges bánásmód és differenciált
fejlesztés függvénye, ezért komplex egyéni fejlesztési program kidolgozása szükséges.
Követelmények:
- az általános iskolában tanultak ismerete,
- a feldolgozott irodalmi művekről tanultak összefoglalása feleletben, írásbeli beszámolóban vélemény
megfogalmazásával,
- jó tempójú, és a szöveg értő befogadását biztosító olvasás,
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- megfelelő íráskészség, jól olvasható, rendezett írás,
- eligazodás az iskolai könyvtárban: a tanulók képesek legyenek az önálló ismeretszerzésre.
Javasolt tankönyvek, taneszközök, tanári kézikönyvek:
Lerchné dr. Egry Zsuzsa: Nyelvtan–Helyesírás–Fogalmazás Összefoglaló feladatgyűjtemény, Mozaik
Oktatási Stúdió, Szeged Hernádi Sándor: Észtekergető, Tankönyvkiadó, 1993.
Szabó Kálmán: Játékos nyelvtan, játékos helyesírás, Tankönyvkiadó 1978. Grétsy László:
Anyanyelvünk játékai, 1998.
Szűts László: Szójátéktár, Ciceró Kiadó 1998
Hajas Zsuzsa: Kommunikációs gyakorlatok, Pedellus Az általános iskolában használt tankönyvek
Bánréty Zoltán: Kommunikálj!
Kommunikációs tréningek középiskolások számára, Korona Nova Kiadó, Budapest Noll Katalin:
Helyesírás mindenkinek, Mozaik Oktatási Stúdió, Szeged
Antalné Szabó Ágnes: Hogyan írjam?
Helyesírási gyakorlólapok középiskolásoknak, Nemzeti Tankönyvkiadó Részvénytársaság Cs. Nagy
Lajos: Interaktív magyar nyelvtan, Kossuth kiadó
Magyar helyesírási szabályzat 11. kiadás
Magassy László: Fogalmazástan 10-16 éveseknek, Nemzeti Tankönyvkiadó Részvénytársaság A
feldolgozandó művek (versek) sokszorosítva
A. Jászó Anna: 33 téma a szövegértő olvasás fejlesztéséhez
Magyar nyelvészeti szöveggyűjtemény: egységes jegyzet / szerk. Hangay Zoltán; Tankönyvkiadó
Alapfokú helyesírási gyakorlókönyv. – Budapest: Trezor
Magyar nyelvi szöveggyűjtemény/szerk. Hangay Zoltán; összeáll. Cs. Nagy Lajos [et al.]. – Budapest:
ELTE
Budapest: Kossuth
Helyesírás-tanítás CD–ROM segítségével. – In: Nyelvi és kommunikációs kultúra az iskolában, szerk.
V. Raisz Rózsa és H. Varga Gyula. – Budapest: Magyar Nyelvtudományi Társaság
A számítógép alkalmazása a magyartanításban, Csicsay Károly. – Dunaszerdahely: Lilium Aurum
O. Nagy Gábor: Mi fán terem? Magyar szólások és közmondások
Matematika
A tantárgy sajátosságai:
A Nemzeti Alaptantervben meghatározott kulcskompetenciáknak megfelelően a matematika műveltségi
terület fejlesztésének kiemelt területe a biztos számolási tudás alakítása. Ugyancsak nagy gondot
fordítunk a kommunikáció fejlesztésére: mások szóban és írásban közölt gondolatainak meghallgatása,
megértése; saját gondolatok közlése; a jelenségek értelmezéséhez illeszkedő érvek keresése; az érveken
alapuló vitakészség fejlesztése.
Tanulóinkat hozzá kell segítenünk ahhoz, hogy ismereteiket a kellő szinten tudják alkalmazni,
kreativitásuk fejlődjön. A matematika értékeinek és eredményeinek megismertetésével azt kívánjuk
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elérni, hogy a tanulók hatékonyan tudják használni megszerzett kompetenciáikat az élet különböző
területein.
A fejlesztésnek nem mennyiségi, hanem a tanulók tempójához igazodó minőségi fejlesztésnek kell
lennie (a bemenő mérésnek megfelelően). Természetesen nem lehet valamennyi fejlesztési cél mindig
egyaránt hangsúlyos. A tanár egy-egy tevékenység során a helyzetnek megfelelően választja meg
azokat, amelyeket kiemelten kíván követni.
Általános fejlesztési követelmények:
Fejlesztendő kompetenciák:
- Matematikai kompetencia
- Szociális és állampolgári kompetencia
- Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia
- Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség
- Digitális kompetencia
- A hatékony, önálló tanulás
- Természettudományos kompetencia
1.Tájékozódás
1.1. Tájékozódás a térben
Tájékozódás a másik ember nézőpontja szerint
A dimenzió megértése – a térbeliség ábrázolása két dimenzióban Az arányérzék fejlesztése
1.2. Tájékozódás az időben
Lineáris időfogalom kezelése – időpont, időtartam Időzónák – tér és idő
1.3. Tájékozódás a világ mennyiségi viszonyaiban Mennyiségi jellemzők kifejezése – számok
értelmezése A távolság és a számok abszolút értékének kapcsolata Mennyiségi következtetések
2.Megismerés
2.1.Tapasztalatszerzés:
- modellezés; fogalmak, összefüggések megjelenítése (szintetizálás). Halmazok eszköz jellegű
használata, x oszthatósági szabályok felismerése; számok, sík- és térbeli alakzatok csoportosítása,
- kísérletek (pl. valószínűségi kísérletek) végzése, a történés többszöri megfigyelése, x transzformációk
elvégzése,
- változást leíró műveletértelmezések tapasztalati alapozása, a változást kifejező műveletek használata,
- együttváltozó mennyiségek összetartozó adatpárjainak, adathármasainak jegyzése: tapasztalati
függvények, sorozatok alkotása, értelmezése stb.; matematikai modell keresése változások leírására,
- szavakban (pl. szöveges feladatokban) megfogalmazott helyzet, történés megfigyelése; értelmezése:
lényeges és lényegtelen információk szétválasztása,
- matematizálás: matematikai modellek választása, keresése, készítése, értelmezése adott szituációkhoz,
- statisztikai diagramok értelmezése,
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- esetfelsorolások, diszkusszió a szempontok, feltételek, paraméterek önálló megválasztásával és
változtatásával (pl. kombinatorika, egyenletek, szerkesztések).
2.2.Képzelet (követő, alkotó):
- számok, műveletek, egyéb matematikai szimbólumok (pl. képek, képpárok, szakaszos ábrák,
diagramok, grafikonok, táblázatok, műveletek, nyitott mondatok) alapján az általuk leírt valóságos
helyzetek, történések, összefüggések elképzelése; a szabványos mértékegységekhez tartozó
mennyiségek és többszöröseik, törtrészeik képzeletben való felidézése,
- feltételeknek megfelelő alkotások elképzelése a megalkotások előtt; vázlatos ábrák alkotása; a
tényleges alkotás összevetése az elképzelttel. Szerkesztések különféle szerkesztési eszközökkel és
eljárásokkal,
- probléma megoldásának elképzelése, becslés, sejtés megfogalmazása; megoldás után a képzelt és
tényleges megoldás összevetése.
2.3.Emlékezés
- szóbeli és írásbeli információkra és kérdésekre való emlékezés (információk felidézése; definíciókra
való emlékezés),
- elmondott, elolvasott történetre, problémákra való emlékezés; szöveges feladat lényegileg pontos
felidézése; emlékezést segítő ábrák, vázlatok, rajzok készítése, visszaolvasása,
- adatokra és összefüggéseikre való együttes emlékezés,
- ismeretek tudatos memorizálása, felidézése; a megtanulást segítő eszközök megismerése,
- érvelésre, cáfolásra, következtetésre való emlékezés; gondolatmenetre való emlékezés, új helyzetekben
való alkalmazása.
2.4.Gondolkodás
- sorba rendezés, sorozatok létrehozása,
- megítélés, döntés: célszerűség szerint, jelentéstartalom szerint,
- megértés: kérdés tartalmának megértése adott tárgyi szituációban és megfogalmazott problémában
(szituáció, változás, szöveges feladat, egyéb probléma értelmezése, az időbeliség megértése),
- matematikai modellek (pl. számok, műveletek, nyitott mondatok, sorozatok, függvények, táblázatok,
rajzos modellek, diagramok, gráfok, grafikonok) megértése; átkódolás más modellbe,
- adott modellhez példa, probléma megfogalmazása,
- következtetések önálló végrehajtása,
- absztrahálás, konkretizálás (fogalmak megalkotása, besorolás adott fogalom alá),
- egyedi tapasztalatok, modellek; általános tapasztalatok, univerzális modellek értelmezése,
- generalizáló absztrakció (fogalmi általánosítás),
- a valószínűségi gondolkodás fejlesztése; a statisztikai gondolkodás fejlesztése
- a szó mint egy-egy komplexumhoz, előfogalomhoz, fogalomhoz tartozó példák osztályának jelölője.
Köznyelvi kifejezések és szakkifejezések,
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- mondatok szerkezetének panelként való használata, felfogása, saját gondolatok közlése egyszerű
állítások formájában; ilyen közlések értése,
- értő-elemző olvasás fejlesztése; írásban kapott utasítás végrehajtása, helyzetleírás rekonstruálása,
- algoritmus követése, értelmezése, készítése.
2.5.Ismeretek rendszerezése
- fogalmak egymáshoz való viszonya: alá- és fölérendeltségi viszony; mellérendeltség,
- rendszerezést segítő eszközök és algoritmusok megismerése: fadiagram, táblázat, számítógépes
programok.

2.6.Ismerethordozók használata
- könyvek (matematikai zsebkönyvek, szakkönyvek, ismeretterjesztő könyvek, lexikonok,
feladatgyűjtemények, táblázatok, képletgyűjtemények), számológépek, számítógépek használata,
- tanári segítség, társak segítsége; (az ismeretszerzés szervezése, jó munkalégkör biztosítása, érdekes
problémák, projektek szerepeltetése, kérdések felvetése, szakkörök, táborok, versenyek stb.),
- oktatási-tanulási technológiákkal való megismerkedés, azok értelmes, interaktív használata (pl.
internet, CD),
- nyitottság és önbizalom az újjal való ismerkedéshez.
3. Ismeretek alkalmazása
- ismeretek alkalmazása problémamegoldásban,
- ismeretek alkalmazása a gyakorlati életben és más tantárgyak keretében
4.Problémakezelés és a-megoldás
- probléma felismerése (problémahelyzet átélése); problémaérzékenység,
- a probléma megoldására való készség, a probléma vállalása; sikertelen megoldási kísérlet után újjal
való próbálkozás; a sikertelenség okának feltárása (pl. egy feltétel kihagyása),
- megoldás a matematikai modellen belül,
- önellenőrzés; az eredményért való felelősségvállalás,
- többféle megoldási mód keresése, az alternatív megoldások összevetése,
- válasz megfogalmazása.
5.Alkotás és kreativitás: alkotás öntevékenyen, saját tervek szerint; alkotások adott feltételeknek
megfelelően; átstrukturálás
- rendszeralkotás: elemek elrendezése különféle szempontok szerint; rendszerezést segítő eszközök
(fadiagram, útdiagram, táblázatok) használata, készítése. Megalkotott rendszer átalakítása,
- a kombinatorikus gondolkodás fejlesztése,
- a számrendszeres gondolkodás
számtulajdonságok megértéséhez,

tudatosítása
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az

írásbeli

műveletek,

számrendszerfüggő

- táblázatok készítése; megfigyelésben, mérésben, számolásban, kísérletben gyűjtött adatpárok,
adathármasok rendezése (pl. táblázatba), kapcsolatok vizsgálata,
- modell alkotása helyzet megértéséhez,
- átkódolás különböző modellek között,
- sejtések megfogalmazása; divergens gondolkodás (megértett probléma „eredményének” elképzelése,
előrevetítése; a sejtés megfogalmazása, lejegyzése, megoldás utáni ellenőrzése; becslés; újabb
lehetőségek, kérdések, újabb problémák felvetése, feltételek változtatása),
- gondolatmenet kiépítése (pl. „megoldási terv” szöveges feladathoz); manuálisan elvégzett tevékenység
gondolati lépésként való értelmezése, tudatosítása; megértett probléma részletproblémákra bontása
modell nélkül vagy modell segítségével; a részletproblémák sorrendbe állítása, pl. megoldhatóságuk
időrendje szerint; az így képzett terv tudatosítása elmondással, írásban, jelsorozattal (folyamattervezés);
a tervkészítés módjának megalkotása; stratégia alkotása,
- kidolgozás megalkotása (az eltervezett megoldás lépéseinek végrehajtása; a részeredmények
értelmezése, a végeredmény vonatkoztatása az eredeti problémára, válaszadás diszkusszió nélkül, illetve
diszkusszióval).
6.Akarati, érzelmi, önfejlesztő képességek és együttéléssel kapcsolatos értékek
6.1.Kommunikáció
- a matematika tanulásához szükséges nyelvi-logikai szerkezetek fokozatos megismerése; a köznyelv és
a matematikai nyelv különbözőségeinek, értékeinek és korlátainak megértése és elfogadása,
- mások gondolatainak megértésére törekvés (példák és ellenpéldák keresése, kérése; kérdések
megfogalmazása; magyarázat kérése; átfogalmazásra, egyszerű következtetésre tett próbálkozások);
mások gondolataival való vitába szállás és a kulturált vitatkozás értékelése,
- saját gondolatok kifejezése, rögzítése (szóbeli elmesélés; matematikai szöveg írása, értelmezése,
jegyzet készítése, visszaolvasás; jegyzetfüzet vezetése);
- saját gondolatok megértetésére való törekvés (szóbeli érvelés: szemléletes indoklás; egyszerű
bizonyítás; írásbeli érvelés: bizonyítás írásban, jelek használatával; sejtések megfogalmazása, sejtések
megerősítése, elvetni tudása; bizonyítás alapgondolatának kiemelése).
6.2.Együttműködés
- egyéni adottságok, képességek és igények figyelembevétele a közös eredmény érdekében és
tiszteletben tartása az egyén fejlődése szolgálatában; tolerancia, egymás segítése; a munkamegosztásban
betöltött szerepek értékeinek ismerete és elfogadása,
- vitakészség, kifejezőképesség fejlesztése,
- projektben való együttműködés.
6.3.Motiváltság
- a saját képességek és műveltség fejlesztésének igénye,
- a világ megismerésének igénye.
6.4.Önismeret, önértékelés, reflektálás, önszabályozás
- önismeret,
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- saját értékek (pl. pontosság, tervszerűség, monotónia-tűrés, kitartás a munkában, kudarctűrés,
megnyilatkozni tudás, önfegyelem, egyéni felelősség, kíváncsiság), saját korlátok ismerete, tudatosítása;
technikák megismerése ezek kompenzálására,
- saját részképességek, gondolkodási tevékenységek felismerése, tudatosítása,
- reflektálás,
- önértékelés,
- önellenőrzés,
- az érzelmi reakciók és kontrollálásuk,
- önmotiválás,
- önszabályozás.
7. A matematika épülésének elvei
A matematikai témakörök összekapcsolódásának értése intuitív módon.

A matematika tantárgy kiemelt fejlesztési követelményei
Az elsajátított matematikai fogalmak, ismeretek alkalmazása A matematikai szemlélet fejlesztése
Az időszak első részében a számtan-algebra témakörben a gyakorlati tevékenységekkel kell alakítani a
számfogalmat, majd az egyre bővülő számkörben kell dolgozni.
Az alapműveletek körében törekedni kell a számolási készség továbbfejlesztésére. A matematika elemi
fogalmait, összefüggéseit más tantárgyakban és a mindennapi életben is alkalmazni kell.
A változó mennyiségek közötti kapcsolatok vizsgálatával fejleszteni kell a függvény-szemléletet, meg
kell ismerkedni a gyakorlatban előforduló egyszerű függvényekkel, grafikonokkal.
Geometriában eszközök felhasználásával fejleszteni kell a síkban való tájékozódást és a térszemléletet.
Tevékenységgel kell eljuttatni a tanulókat az egyszerű geometriai transzformációk megismeréséhez,
használatához. Ennek segítségével alakítható ki a későbbiekben a dinamikus geometriai szemlélet.
A matematika tanításában a matematikai logika bizonyos elemeit (“és”, “vagy”, “nem”, “minden”, “van
olyan”) tudatosan kell használni. Az időszak vége felé egyszerű sejtések igazolásakor, ill. cáfolásakor a
“ha… akkor” típusú következtetések is belépnek tanítás során.
Gyakorlottság a matematikai problémák megoldásában, jártasság a logikus gondolkodásban
Nagy súlyt kell fektetni a szövegértő képesség fejlesztésére, szöveg alapján nyitott mondatok felírására,
s ezek (módszeres) próbálkozással, következtetéssel majd algebrai úton történő megoldására. A
későbbiekben matematikai szövegek értelmezésével, elemzésével kell segíteni a diszkussziós képesség
fejlesztését, a többféle megoldás keresését. Kellő figyelmet kell fordítani a mindennapi gyakorlatban
fontos mérések és szerkesztések elvégzésére. Így kell elérni, hogy a szemléletesen kialakított kerület,
terület, felszín, térfogat fogalmakat, számítási módjukat a tanulók alkalmazzák a gyakorlatban.
Különböző feladatok segítségével kell megértetni, hogy vannak biztos és lehetetlen események, ill.
olyanok, amelyeknek bekövetkezése lehetséges. Fokozatosan ki kell alakítani a valószínűség
szemléletes fogalmát.
Az információs és kommunikációs kultúra fejlesztése
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Az elsajátított megismerési módszerek és gondolkodási műveletek alkalmazása
A matematikai ismeretszerzésben hosszú ideig nagy szerepet játszik az induktív módszer, de ezen
tanítási időszakban is mutatni kell már néhány lépéses bizonyítást, deduktív következtetést is.
Fontos, hogy ne csak a matematikából, hanem a mindennapi életből is szerepeljenek olyan állítások,
melyeknek igaz vagy hamis voltát a tanulókkal együtt kell elemezni. Ily módon jutnak el a sejtések és
szabályszerűségek megfogalmazásához.
A különböző feladatokban a tanulók által végeztetett csoportosítás, osztályozás, sorba-rendezés, a
bizonyos feltételeknek eleget tevő elemek kiválasztása fejleszti a matematika különböző területein és
más témakörökben is fontos halmaz-szemléletet.
A különböző feladatokhoz készített ábrák, egyszerű gráfok segítségével kell megértetni a tanulókkal a
modellek alkalmazásának szerepét.
Kezdettől fogva adatok gyűjtésével, lejegyzésével, grafikonok készítésével, néhány lépéses elemi
algoritmusok alkalmazásával kell fejleszteni az adatsokaságok elemzésének, jellemzésének,
ábrázolásának képességét, a statisztika legalapvetőbb elemeinek megismerését. Mindezzel elérhető,
hogy a tanulók képesek legyenek néhány lépéses algoritmusokat önállóan is készíteni.
Helyes tanulási szokások fejlesztése
A tanulókat hozzá kell szoktatni, hogy számítások, mérések előtt becsléseket végezzenek, s a
feladatmegoldások helyességét ellenőrizzék. Az előbb felsoroltak s a gyakorlati számításoknál
elkerülhetetlen kerekítés alkalmazásával is el kell érni, hogy a tanulók reális eredményeket fogadjanak
el.
Hozzá kell szoktatni a tanulókat, hogy a feladatok megoldása előtt megoldási tervet, egyes esetekben
vázlatrajzot készítsenek. El kell érni, hogy a megoldást le is tudják írni. A leírás szabatosságára, a lényeg
kiemelésére kell tanítani a tanulókat.
A matematikaórákon, a feladatmegoldásokban az életkornak megfelelően elvárható pontossággal kell
használni az anyanyelvet, ill. a szaknyelvet, s fokozatosan bővíteni kell a jelölésrendszert.
A fogalmak tartalmi megismerése, megértése megelőzi azok definiálását Különböző eljárások, s egyes
tételek eszközként való felhasználását feladatmegoldásban fontos fejlesztési területnek kell tekinteni.
Az érvelés, a cáfolás, a vitakészség, a helyes kommunikáció állandó fejlesztése folyamatos feladat.
A tankönyvek, feladatgyűjtemények, statisztikai zsebkönyv, majd lexikonok, kisenciklopédiák
használatára meg kell tanítani a diákokat. Lehetőség szerint multimédiás eszközökkel is meg kell
ismertetni a tanulókat. Ezek interaktív módon való használata aktivizálja a tanulókat, segíti a
tanulásukat, fejleszti a matematikai szemléletüket. Pozitív motivációval felkelthető az érdeklődésük a
matematikai érdekességek, a matematika története iránt. Felhívható a figyelmük néhány magyar, ill. más
nemzetiségű neves matematikus életére és munkásságára például a tanított anyaghoz kapcsolódóan.

Kiemelt fejlesztési feladatok
- Énkép, önismeret
- Gazdasági nevelés
- Európai azonosságtudat, egyetemes kultúra
- Demokráciára nevelés
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- Környezettudatosságra nevelés
- A tanulás tanítása
- Testi és lelki egészség
- Felkészülés a felnőtté válásra
Belépő tevékenységformák
Szövegértés, szövegalkotás
- Az életkornak megfelelő szintű értő olvasás
- A nyelv logikai elemeinek helyes használata.
- Szövegelemzés, értelmezés lefordítása a matematika nyelvére.
Tanulási képesség
- Az ismeretek bővítése önálló kutatómunkával
- Többféle forrásból gyűjtött anyag válogatása, feldolgozása, írásbeli, szóbeli beszámoló készítése
A matematika rendszerének ismerete
- A tanult algebrai, geometriai ismeretek magasabb szintre emelése, alkalmazása különféle írásbeli
feladatokban
- Az önellenőrzés további finomítása: feladatmegoldásaik önálló javítása, a függvénytáblázat önálló
használata
- Pályatükrök a matematikával összefüggésben
Évi óraszám: 185 óra
Heti óraszám: 5 óra (a lehetőségekhez mérten csoportbontásban)
A leírt sorrend nem jelent tanítási sorrendet, az egyes témák tanítási sorrendjének megállapítása a
szaktanárok feladata.
Gondolkodási módszerek (9 óra, utána folyamatos, beépül a tananyagba)
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Témakör – Téma

Fejlesztési
feladatok,

Tartalom

Tudás- és

Fejlesztendő

Kapcsolódó

képességterület

kulcskompetencia műveltségi terület

Mindennapi

Anyanyelvi

Magyar nyelv és

írásbeli és szóbeli

kommunikáció

kommunikáció

irodalom

fogalmazás.

Képzelet:

Digitális
kompetencia

Informatika

Követelmények
tevékenységek
helyes Az igényes szóbeli
és
Szabatos, pontos

Gondolkodási módszerek

Gondolatok
szóbeli

(9 óra)

és írásbeli kifejezése. írásbeli közlés
fejlesztése.

alkotó és követő
Matematikai logika

A nyelv
Az ,,és”, ,,vagy”, ,,ha”, elemeinek

A logika elemei

,,…akkor”,
,,van

logikai Gondolatok
(állítások,

Szabályok

,,nem”,
helyes használata. feltételezések,

Gondolkodás és

olyan”, ,,minden”

választások
világos,

stb.)

kifejezések jelentése.

érthető szóbeli és

Lényegkiemelés

írásbeli közlése.

Kritikai

tanulásfejlesztés

gondolkodásmód

A
matematikai
Matematikai bizonyítások bizonyítás
A bizonyítási igény.

Kommunikáció
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Ellenpéldák szerepe
előkészítése: sejtések, a

Mindennapi életünk

kísérletezés,
módszeres

Problémakezelés és

cáfolásban.

próbálkozás, cáfolás.

megoldás
Analízis-szintézis

Híres magyar

Könyvtár és egyéb

Gondolkodás-és

matematikusok.

informatikai
eszközök

tanulásfejlesztés

használata.

Ismerethordozók
használata

Szöveges feladatok

Szövegelemzés,

Alkotás
Szövegértelmezés kreativitás

értelmezése,
megoldási

értelmezés,
lefordítás a

egyszerű esetekben.

terv
készítése,
feladat

a matematika
nyelvére.

megoldása és szöveg Az ellenőrzés,
alapján történő

önellenőrzés
igényének

ellenőrzése.

fejlesztése.
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és

Halmazelmélet

Elemek halmazokba

Rendszerszemlélet A tanult

A halmazelmélet elemei

rendezése, halmazok fejlesztése.

Gondolkodás és

halmazműveletek

tanulásfejlesztés

A tanult ismeretek
elemeinek felsorolása közötti
felismerése két
konkrét
kapcsán.

példák
összefüggések

A
tanult felismerése,
halmazműveletek
értő

egyszerű, konkrét
azok
halmaz esetén.

alkalmazása konkrét alkalmazása.
feladatokban.
Kombinatorika

Egyszerű
kombinatorikai

Sorba rendezés,

Gondolkodás és

gondolkodás
feladatok megoldása fejlesztése.

kiválasztás
legfeljebb

tapasztalatszerzés

változatos
módszerekkel

4-5 elem esetén, az

(fadiagram, táblázatok

összes
felsorolása.

Kombinatorikus

készítése).
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eset

Témakör – Téma

Fejlesztési
feladatok,

Tartalom

Fejlesztendő

Kapcsolódó

kulcskompetencia

műveltségi

Tudás- és
tevékenységek

Követelmények
képességterület

terület
Számtan, algebra

Racionális
fogalma

szám
Szabályok

Szociális
állampolgári

(véges, végtelen

Gondolkodás és

kompetencia

tizedestörtek), példák

tanulásfejlesztés

Digitális
kompetencia

Számelmélet, halmazok

nem
számra.

racionális

(17 óra)

A
négyzetgyök
fogalma.
A természetes, egész A
rendszerező
és
képesség

Tájékozódás a világ

racionális számok

mennyiségi

fejlesztése.

halmazának
kapcsolata.
Műveletek racionális Számítások

viszonylataiban
Alapműveletek
helyes
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Kommunikáció

és

számkörben.
Eredmények

egyszerűsítése
például

sorrendű
elvégzése

Mindennapi életünk

becslése.

azonosságok

egyszerű
esetekben a

Ismerethordozók

felismerésével.

racionális
számkörben.

használata

Zsebszámológépek
alkalmazása.

Algebrai kifejezések (20
óra)
Algebrai egész

A
helyettesítési
érték
Egyszerű algebrai Gondolkodás-és
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célszerű
kifejezések, egyszerű kiszámítása.

egész kifejezések tanulásfejlesztés

képletek átalakításai.

helyettesi
értékének

Szorzattá alakítás

kiszámítása.

kiemeléssel egyszerű
esetekben.
egész

Algebrai
kifejezések

szorzása egyszerű
esetekben.
Arány, százalékszámítás
(15 óra)

Arány,
arányos

aránypár, Következtetési
képesség

Egyenes
fordított

és
Modellalkotás

Természettudományos Ember a
kompetencia

osztás gyakorlati

fejlesztése
összetettebb

arányosság
felismerése

Rendszeralkotás

esetekben.

feladatokban.

és alkalmazása

Problémakezelés és

Százalékszámítási és

egyszerű konkrét megoldás

egyszerű
kamatszámítási

feladatokban.

feladatok.

Egyszerű
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természetben
Informatika

százalékszámítási
feladatok.
Egyenletek,
egyenlőtlenségek

Elsőfokú, illetve

Ellenőrzés
igényének

Elsőfokú
egyenletek

Gondolkodás és

Természettudományos Ember a

(16 óra)

elsőfokúra

fejlesztése.

megoldása.

tanulásfejlesztés

kompetencia

természetben

Ember a

visszavezethető
egyszerű
egyenletek, elsőfokú
egyenlőtlenségek
megoldása.
Alaphalmaz,
megoldáshalmaz.
Egyenletek
feladatok
(15 óra)

–

Szöveges
Szöveges feladatok

Szövegértelmezés, Egyszerű szöveges Gondolkodás és

Anyanyelvi
kommunikáció

megoldása.

lefordítás
matematika

tapasztalatszerzés

Természettudományos természetben

Kommunikáció

kompetencia

nyelvére.

a feladatok
megoldása
következtetéssel,
egyenlettel.

Földünk –

Kezdeményezőképesség környezetünk
és
vállalkozói Magyar
kompetencia
és
irodalom
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nyelv

Összefüggések, függvények, sorozatok (20
óra)

Témakör – Téma

Fejlesztési feladatok,

Tartalom

Tudás- és

Fejlesztendő

Kapcsolódó

képességterület

kulcskompetencia

műveltségi terület

Követelmények
tevékenységek
Függvények

Függvények és

(15 óra)

ábrázolásuk
derékszögű

x a x+b függvény
és
Gondolkodás

Anyanyelvi
kommunikáció

Ember
természetben

fejlesztése.

ábrázolása
konkrét

Ismeretek

Természettudományos

Földünkkörnyezetünk

Táblázatok,
grafikonok

racionális
együtthatók

rendszerezése

kompetencia

Kommunikáció

Kezdeményezőképesség
és

Mindennapi

vállalkozói
kompetencia

életünk

Szociális
állampolgári

a

koordinátarendszerben.

x x2; x

A
függvényszemlélet

készítése konkrét

x

esetén.

függvények esetén.
Konkrét, egyszerű
feltételnek
tevő

eleget
kompetencia

pontok a koordináta-
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és

a

rendszerben.
Sorozatok, grafikus
megoldási
Egy ismeretlenes

Grafikus megoldási

Ismerethordozók

módszerek

egyenletek grafikus

módszerek
alkalmazása

használata

megoldása.

(lehetőség szerint

Szabályok

Sorozatok
vizsgálatuk.

és
számítógépen is).

Geometria (65 óra)

Témakör – Téma Tartalom

Fejlesztési feladatok,

Tudás- és

Fejlesztendő

Kapcsolódó

kulcskompetencia

műveltségi
terület

Mindennapi

Anyanyelvi

Ember
természetben

kommunikáció

kommunikáció

Földünkkörnyezetünk

Követelmények
tevékenységek
Mértékegységek
Mértékegységek átváltása
(5 óra)

konkrét
példák

képességterület

Szög
Fejlesztés a gyakorlati hosszúság,

gyakorlati
mérések és a

(fok),

terület,
tömeg,

térfogat,

kapcsán a kibővült

űrtartalom,
mértékegységváltások mérése a

számkörben.

helyes elvégzésében. szabványos

idő

mértékegységeinek
ismerete.
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Természettudományos
kompetencia

a

Sokszögek és a
kör
Háromszögek

Állítások
megfogalmazása,

Háromszögek

Szabályok

Anyanyelvi

Ember
természetben

kommunikáció

Magyar nyelv és

Kerület és

magasságvonala,
területe.

és igaz vagy hamis területének
voltának
kiszámítása.

Gondolkodás és

területszámítás

Paralelogramma,
trapéz,

eldöntése.
terv

tanulásfejlesztés Természettudományos irodalom

(10 óra)

deltoid
tulajdonságai,

készítése kerület-,

kompetencia

kerülete, területe.

területszámítási

Kezdeményezőképes-

Kör
területe.

feladatoknál.

ség és vállalkozói

Megoldási

kerülete,

Térelemek

Szögpárok (egyállású

Transzformációs
szemlélet

Kommunikáció

Térelemek
kölcsönös

szögek, váltószögek,

fejlesztése.

Problémakezelés és

helyzete

kiegészítő szögek).

megoldás
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a

Egybevágósági

A tengelyes tükrözés.

Ismert
tengelyes

alakzatok
Pont tengelyes

Gondolkodás-és

Tengelyesen
transzformációk szimmetrikus

tükörképének

tükörképének

tanulásfejlesztés

Alapszerkesztések alakzatok.

megszerkesztése.

megszerkesztése.

Ismerethordozók

Háromszögek
(15 óra)

használata
Középpontos tükrözés.

Adott pont

Alkotás
kreativitás

Középpontosan

középpontos

Képzelet:

szimmetrikus alakzatok
a

tükörképének

alkotó és követő

síkban.

megszerkesztése.

Szabályos sokszögek.

Szögfelező
szerkesztése.

Nevezetes szögek

Szerkesztési eljárások Háromszöggel

Gondolkodás és

szerkesztése.

gyakorlása.

tanulásfejlesztés

kapcsolatos

Háromszög szerkesztése

legegyszerűbb

alapesetekben.

szerkesztések.

A háromszög
egybevágósági esetei.
Térgeometria

A
tanult
áttekintése,

testek A halmazszemlélet és Háromszög
a
négyszög
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és
Gondolkodás és

és

Testek felszíne,

ismerkedés
forgáskúppal,

térfogata

gúlával, gömbbel.

(10 óra)
Hasonlósági

a térszemlélet
fejlesztése.
Zsebszámológép

egyenes
tapasztalat-szerzés

felszíne és térfogata.

használata.
Eltolás a síkban.

A
tanultak
alkalmazása
Adott pont eltolása Mindennapi életünk

transzformációk Vektor, mint irányított más tantárgyak és a
(10 óra)

alapú
hasábok

szakasz.

mindennapi élet

Két vektor összege,

problémáinak
megoldása

különbsége.

során.

Középpontos nagyítás és A transzformációs
kicsinyítés konkrét

adott vektorral.

Kicsinyítés
nagyítás

felismerése
szemlélet fejlesztése. hétköznapi

arányokkal.

és
Modellalkotás
Rendszeralkotás

szituációkban.

Szerkesztési feladatok.
Geometriai

Pitagorasz tétele.

számítások

A bizonyítási igény

Pitagorasz-tétel

fejlesztése.

ismerete (bizonyítás Szabályok

(15 óra)

nélkül).
Egyszerű számításos

Számolási készség

feladatok a geometria

fejlesztése.
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Gondolkodás

különböző területeiről.
Ember a természetben Földünk – környezetünk
Földünk – környezetünk
Ember a természetben
Ember a természetben Földünk – környezetünk

Valószínűség, statisztika (8 óra)
Témakör – Téma Tartalom

Fejlesztési feladatok,

Tudás- és

Fejlesztendő

Kapcsolódó

képességterület

kulcskompetencia

műveltségi terület

Követelmények
tevékenységek

Relatív gyakoriság. Gondolkodás

Ember
Természettudományos természetben

Valószínűség

Valószínűség előzetes

Valószínűségi és

Statisztika

becslése, szemléletes

statisztikai szemlélet

Ismeretek

kompetencia

(8 óra)

fogalma.

fejlesztése.

rendszerezése

Kezdeményezőképessé

Kommunikáció

g és vállalkozói

Mindennapi életünk kompetencia
Adathalmazok elemzése Adatsokaságban való
(módusz, medián) és

eligazodás
képességének

Leggyakoribb és
középső adat

203

Ismerethordozók
használata

Digitális kompetencia

Földünkkörnyezetünk

a

értelmezése,
ábrázolásuk.
Grafikonok készítése,
elemzése.

fejlesztése.

meghatározása
kisszámú konkrét
adathalmazban.
Grafikonok
készítése,
olvasása egyszerű
esetekben.
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Szabályok
Modellalkotás
Rendszeralkotás

Ellenőrzés, értékelés, minősítés:
Célja:
- következtetés az eredményekből a tanítás és tanulás hatékonyságára,
- annak számbavétele, hogy mely követelmények teljesítésében értek el a tanulók kiemelkedő, illetve
mely területeken gyenge teljesítményt,
- a tanulók teljesítményének viszonyítása korábbi teljesítményeikhez.
Bemeneti mérés
Év elején készség- képesség mérést végzünk a következő területeken:
1. műveleti sebesség
2. matematikai logika
3. gondolkodási műveletek
A mérés módja: feladatlapok kitöltése.
A mérés célja: annak megállapítása, hogy mely területeken, milyen irányban szükséges a fejlesztés. A
mérési eredmények alapján egyéni és csoportra tervezett fejlesztési terveket kell készíteni.
A tanulók meglévő tudásának megismerése nélkülözhetetlen a tanulási folyamat tervezéséhez. Nemcsak
a korábban tanult ismeretek meglévő szintje, hanem a tapasztalati tudás, a témával kapcsolatos
személyes elképzelések és viszonyulások, magatartásmódok is felszínre kerülhetnek.
A program alapelve a tanulók és képességeik megismerése különböző vizsgálati módszerek
segítségével, aminek alapján képességszint szerinti csoportba sorolják a tanulókat és megkezdődik a
fejlesztés, hogy a pedagógusok minden gyermekből kihozzák képességük maximumát, és az alulteljesítő
tehetséges tanulók se vesszenek el. A mérés értékelése alapján a tehetségesek esetében
tehetségfejlesztés, a többi tanulónál pedig képességfejlesztés történik.
A felzárkóztatás, a fejlesztés sikeressége minden tanuló esetében a különleges bánásmód,
és differenciált fejlesztés függvénye, ezért komplex egyéni fejlesztési program kidolgozása szükséges.
Folyamatosan:
- a diákok szóbeli és írásbeli teljesítményének értékelése és minősítése szóban és érdemjeggyel,
- feladatlapok,
- témazáró felmérők.
Módjai:
- közvetlen tanári megfigyelés szóbeli értékeléssel,
- szóbeli és írásbeli gyakorlatok, feladatok értékelése osztályzása,
- szóbeli beszámolók, kiselőadások értékelése,
- ellenőrző feladatlap írása.
Szempontok a tanulók teljesítményének értékeléséhez
A tanterv megvalósításának eredményessége, a tanulók haladásának üteme úgynevezett diagnosztizáló
mérésekkel vizsgálható meg. Ezek a mérések olyan adatokat nyújtanak, melyek elemzésével segítség
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kapható a hibák korrigálásához, a problémák jó megoldásának megtalálásához. Az osztállyal
(csoporttal), az egyes tanulókkal készített célirányos interjúk támpontot adhatnak a tartalmak, a
módszerek közösséghez, egyénhez való igazításához, a valódi differenciálás megvalósításához. A tanév
során többször végezhető attitűdmérés képet adhat az osztály, az egyén motivációs szintjéről. A tanítás
eredményessége érdekében a motivációs szint, szintek ismerete és pozitív irányú elmozdítása fontos
tényező a pedagógus számára. Ezek a mérések is részei lehetnek a tantárggyal kapcsolatos
minőségbiztosításnak.
A tanulók értékelését szolgáló témazáró dolgozatok, felmérések összeállításánál feltétlenül ügyelni kell
arra, hogy a feladatok mennyisége annyi legyen, hogy megoldásuk beleférjen a tervezett időkeretbe. A
felmérést olyan feladatokból kell összeállítani, amelyek között megtalálható az adott téma alapvető
ismereteire közvetlenül építő feladat és begyakorolt típusfeladat, így a (még) kevésbé felkészült tanulók
számára is elkerülhető a fölösleges kudarcélmény. De legyen a feladatok között olyan is, amelynek jó
megoldása megfelelő nehézségű akadályok elé állítja a matematikából tehetségesebb tanulókat.
Az írásbeli beszámolók egyik formája a tanórai felmérő dolgozat, az egy-két kérdést tartalmazó 1020 perces „röpdolgozat”, az otthoni munkára építő házi dolgozat (pl.: egy-egy nehéz probléma otthoni
megoldása, kutató munka összegzése, stb. ha mód van rá Internet használatára építve). A szóbeli felelet
lehet egy-egy probléma megoldása, több okos hozzászólás érdemjeggyel való jutalmazása, kiselőadás
tartása például matematikatörténeti érdekességekről, nyitott problémákról, beszámoló a kijelölt kutatás
eredményeiről.
Javasolt tankönyvek, taneszközök, tanári kézikönyvek:
Matematika
összefoglaló
feladatgyűjtemény 10–14 éveseknek;
Szerzők: Kosztolányi–Mike–
Palánkainé–Szederkényiné– Vincze, Mozaik Oktatási Stúdió (MS-2204T)
Matematika a nyelvi előkészítő évfolyam számára; Szerző: Borbás Lászlóné
Matematika 7-8. tankönyv és feladatgyűjtemény; Szerző: Hajdú Sándor, Műszaki Könyvkiadó
Matematikatörténeti ABC – könyvben és CD-n, Szerző: Sain Márton, Typotex
i-Doctum interaktív programcsomag – Geometriai szerkesztések I–II, Kiadó: Balázs-Diák Négyjegyű
függvénytáblázat
ANGOL NYELV
A tantárgy sajátosságai
Az előkészítő évfolyamra különböző tudásszintű fiatalok kerülnek be. Többségük számára nem
ismeretlen az angol nyelv, de nagyon hiányos tudással rendelkeznek. A bementi méréskor feltárt
hiányosságok ismeretében egyénre szabottan a felzárkóztatás biztosítása a feladat. Az előkészítő
évfolyam célkitűzése az általános iskolában tanultak ismétlése, a hiányok pótlása, a szövegértés, az írás
és beszédkészség, a hallás utáni megértés, és egyéb kompetenciák fejlesztése, és a nyelvtani ismeretek
elmélyítése.
A tanterv kiemelt céljai és feladatai
- az általános iskolai ismeretanyag ismétlése, rendszerezése, a hiányok pótlása, szókincs bővítése,
- egyszerű szövegek megértése, és alkotása megadott minta alapján,
- a hétköznapi élethelyzetekhez szükséges alapszintű kommunikáció kialakítása,
- az írás és a helyesírás készségének fejlesztése magyar és angol nyelven,
- a kreativitás és szocializáltság fejlesztése, önállóság, tolerancia és empátia kialakítása,
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- az angol nyelvterület kultúrájának, szokásainak, illemszabályainak megismertetése és elfogadtatása,
- az egyéni képességek kibontakoztatásának segítése,
- az önbizalom növelése; a tanuló merjen angolul beszélni, még akkor is, ha hibázik,
- a motiváltság megteremtése, a munkavégzésre való szocializálás,
- a társadalmilag hasznos magatartásformák kialakítása,
- a tanulók sikerélményhez juttatása, zene, tánc, mondókák segítségével.
Általános fejlesztési követelmények
Fejlesztendő kompetenciák:
- Idegen nyelvi kommunikáció
- Szociális és állampolgári kompetencia
- Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia
- Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség
- Digitális kompetencia
- A hatékony, önálló tanulás
- Természettudományos kompetencia
Kiemelt fejlesztési feladatok
- Énkép, önismeret
- Környezetének bemutatása
- Európai azonosságtudat, egyetemes kultúra
- Demokráciára nevelés
- Környezettudatosságra nevelés
- A tanulás tanítása
- Testi és lelki egészség
- Felkészülés a felnőtté válásra
A tanuló legyen képes
- gondolatait egyszerű kifejezésekkel és mondatszerkezetekkel, a megfelelő nyelvi eszközök
használatával megfogalmazni,
- üzenetet, üdvözletet, meghívót, baráti levelet, jellemzést írni,
- egyszerű szöveget olvasni, és értelmezni,
- hallás után megérteni a tanár utasításait, az olvasmányok, a dalok, és a mondókák szövegeit,
- értelmezni és használni
o az alap szerkezeteket (there is, there are, can, have got, going to)
o a személyes névmásokat; (alanyeset, tárgyeset, és jelzői birtokos eset)
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o az alap igeidőket (Simple Present Present Continuous, Simple Past, Simple Future) o az egyes és
többes számot
o a megszámlálható és megszámlálhatatlan fogalmát o E/3 „s” ragot
o „to be” ragozási táblázat alapján a jelen, múlt és jövő időt
Évi óraszám: 129,5
Heti óraszám: 3,5 óra/ hét
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Témakör

Téma

Tevékenység

Tartalom

Tudás- és

Kapcsolódó

Fejlesztendő

képességterület

műveltségi

kulcskompetencia

területek
Év eleji állapot-

Tájékozódás a

Olvasás és hallás utáni Nyelvi teszt írása, értékelése, Kommunikáció

felmérés

tanulók nyelvi

szövegértés,
készség,

3 óra

tudásszintjéről

íráskészség felmérése

nyelvi
javítása

Mindennapi
életünk

Beszélgetés a tanulókkal

Szabályok

Társas kapcsolatok Én és a családom Köszönések

Olvasás és
szövegértés,

Kommunikáció

16 óra

Bemutatkozás

szókincsfejlesztés,
feladatok

ABC,

megoldása,
gyakorlatok,

hallás

utáni
nyelvi Mindennapi
életünk

Élő
nyelv

idegen Idegen
kommunikáció

nyelvi

Élő
nyelv

idegen Idegen
kommunikáció

nyelvi

Ember és

Szociális és állampolgári

társadalom

kompetencia,

Művészetek

Kezdeményezőképesség
és

szituációs
Szabályok

Számok 1-16-ig

egyszerű szöveg alkotása

Tér és idő

Szinek

daltanulás,

Gondolkodás és

Személyes névmások

projekt munka: Családfa

tanulásfejlesztés

vállalkozói kompetencia

Család bemutatása
Szűkebb
környezetünk

Lakóhely

Otthonunk

Olvasás és
szövegértés,

hallás

Ház részei, bútorok

szókincsfejlesztés,
feladatok

utáni
Kommunikáció
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nyelvi Mindennapi
életünk

Élő
nyelv
Ember és

idegen Idegen
kommunikáció

nyelvi

Szociális és állampolgári

Mi
található
kisvárosban?

16 óra

egy megoldása,
gyakorlatok,

szituációs
Szabályok
Tér
és
Információ

Számok 1-100-ig

egyszerű szöveg alkotása

Járművek

projekt munka: Az ideális
otthon,
kérése, átadása

Vásárlás

Az én kisvárosom

társadalom

kompetencia,

Életvitel és

Esztétikaiművészeti tudatosság

gyakorlati

és kifejezőképesség

ismeretek

Kezdeményezőképesség
és

idő

vállalkozói kompetencia
A tudás forrása

Iskola

16 óra

Média

Tantárgyak

Szövegértés,
szókincsfejlesztés,

Mi található egy

Mindennapi
nyelvi feladatok megoldása, életünk

Ember és

Esztétikaiművészeti tudatosság

tanteremben?

szituációs
daltanulás

társadalom

és kifejezőképesség

Életvitel és

A
hatékony,
tanulás

gyakorlati

Digitális kompetencia

Kommunikáció

Élő
nyelv

idegen Idegen
kommunikáció

nyelvi

gyakorlatok,
Szabályok

Napirend

egyszerű szöveg alkotása

Tér és idő

Óra, idő

projekt munka: Órarend, Az Társas
ideális
kapcsolatok

Internet

iskola , e-mail írás

önálló

A tanulás tanítása ismeretek
Környezet
tudatosság

Egészséges
Egészség betegség életmód

Testrészek

Olvasás és
szövegértés,

hallás

utáni
Kommunikáció
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Élő
nyelv

idegen Idegen
kommunikáció

nyelvi

16 óra

Az orvosnál

szókincsfejlesztés,
feladatok

Időjárás öltözködés

megoldása,
gyakorlatok,

Étkezés

Sport, hobbi

Ember a

Esztétikaiművészeti tudatosság

természetben

és kifejezőképesség

egyszerű szöveg alkotása

Ember és

Szociális és állampolgári

daltanulás

társadalom

kompetencia

Életvitel és

Természettudományos

gyakorlati

kompetencia

projekt
ételem

nyelvi Mindennapi
életünk
szituációs Testilelki egészség

munka:

Kedvenc

receptje, Divat bemutató

ismeretek

Nyíló világ

Mi újság a

Országok,
nemzetiségek

16 óra

nagyvilágban?

Utazás

Olvasás és
szövegértés,

hallás

szókincsfejlesztés,
feladatok

utáni
Kommunikáció

Szokások

nyelvi Mindennapi
életünk
Szabályok
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Élő
nyelv

idegen Idegen
kommunikáció

nyelvi

Ember és

Esztétikaiművészeti tudatosság

társadalom

és kifejezőképesség

megoldása,
gyakorlatok,

szituációs

Ünnepek

egyszerű szöveg alkotása

Tér és idő

Különböző kultúrák

daltanulás

A tanulás tanítása gyakorlati

projekt munka:
Karácsonyi
ajándék, pl.
crackers”

Életvitel és

Útlevél, Társas
kapcsolatok

„Christmas Felkészülés
felnőtté

Szociális és állampolgári

kompetencia

ismeretek
a

válásra

Óvjuk
környezetünket
16 óra

Mit tehetünk a
szép
Állatok

Olvasás és
szövegértés,

környezetért?

szókincsfejlesztés,
feladatok

Növények

hallás

utáni
Kommunikáció

megoldása,
Földrajzi alapfogalmak gyakorlatok,

nyelvi Mindennapi
életünk

Élő
nyelv

idegen Idegen
kommunikáció

nyelvi

Ember és

Esztétikaiművészeti tudatosság

Szabályok

társadalom

és kifejezőképesség

Tér és idő

Életvitel és

Szociális és állampolgári

gyakorlati

kompetencia

ismeretek

Digitális kompetencia

szituációs

Környezetvédelem

egyszerű szöveg alkotása

Önkéntes munka

projekt
Környezetvédelmi
plakát készítése,
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munka: Környezet
tudatosság
Testilelki egészség

Környezet
tudatosság

Növény vagy állat

Földünk,

örökbefogadásáról,
gondozásáról

környezetünk

napló írása

Pályaorientáció
16 óra

Mi leszek,
nagy
leszek?

Foglalkozások

Olvasás és
szövegértés,

Külső,
tulajdonságok

belső szókincsfejlesztés,
feladatok

Élethosszig
tanulás

tartó megoldása,
gyakorlatok,

ha

Munkavállalás

hallás

utáni
Kommunikáció
nyelvi Mindennapi
életünk

Élő
nyelv

idegen Idegen
kommunikáció

nyelvi

Ember és

Esztétikaiművészeti tudatosság

Szabályok

társadalom

és kifejezőképesség

Társas
kapcsolatok

Életvitel és

Szociális és

gyakorlati

állampolgári

a felnőtté válásra ismeretek

kompetencia

szituációs

egyszerű szöveg alkotása
Projekt
munka:
kitöltése,

Űrlap Tér
és
Felkészülés

Önéletrajz írása

idő

Szabadon

A tanult anyag

Témakörök szóanyaga
Nyelvi
Számonkérés, javítás,

felhasználható

ismétlése,

szerkezetek Igeidők

Félévi és év végi ismétlés,

Mindennapi
életünk

Ember és

Digitális kompetencia

órakeret

elmélyítése

Mondókák, dalok

rendszerezés

Szabályok

társadalom

Természettudományos

Életvitel és

kompetencia

15 óra

Kommunikáció

Élő
nyelv

Projekt munka: Kulturális Társas
műsor
kapcsolatok
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idegen Idegen
kommunikáció

nyelvi

összeállítása, felkészülés és Tér
és
előadás
Felkészülés

idő
gyakorlati

a felnőtté válásra ismeretek

és kifejezőképesség

Testilelki egészség

Földünk,

Szociális és

Környezet
tudatosság

környezetünk állampolgári
Ember a
természetben

Ellenőrzés, értékelés, minősítés
Bemeneti mérés
Év elején szintfelmérést végzünk a következő területeken:
1. olvasott szöveg értése,
2. hallott szöveg értése,
3. szövegalkotás,
4. egyszerű nyelvi struktúrák ismerete,
5. szókincs,
6. helyesírás,
7. kommunikáció,
8. kiejtés.
A mérés módja: feladatlapok kitöltése, szóbeli megnyilatkozás.
A mérés célja annak megítélése, hogy mely terülteken, milyen irányban szükséges a fejlesztés.
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Esztétikaiművészeti tudatosság

kompetencia

A mérési eredmények értékelése:
- ha a tanuló még nem tanulta a nyelvet, feltétlenül egyéni fejlesztésre szorul,
- amennyiben a tanuló már tanulta a nyelvet a mérési eredmények alapján egyéni és csoportra tervezett
fejlesztést kell készíteni.
A tanulók meglévő tudásának megismerése nélkülözhetetlen a tanulási folyamat tervezéséhez. Nemcsak
a korábban tanult ismeretek meglévő szintje, hanem a tapasztalati tudás, a témával kapcsolatos
személyes elképzelések és viszonyulások, magatartásmódok is felszínre kerülhetnek.
A program alapelve a tanulók és képességeik megismerése különböző vizsgálati módszerek
segítségével, aminek alapján képességszint szerinti csoportba sorolják a tanulókat és megkezdődik a
fejlesztés, hogy a pedagógusok minden gyermekből kihozzák képességük maximumát, és az alulteljesítő
tehetséges tanulók se vesszenek el. A mérés értékelése alapján a tehetségesek esetében
tehetségfejlesztés, a többi tanulónál pedig képességfejlesztés történik.
A felzárkóztatás, a fejlesztés sikeressége minden tanuló esetében a különleges bánásmód,
és differenciált fejlesztés függvénye, ezért komplex egyéni fejlesztési program kidolgozása szükséges.
Folyamatosan:
- a diákok szóbeli és írásbeli teljesítményének értékelése és minősítése szóban, és érdemjeggyel,
- feladatlapok,
- témazáró felmérők.
Módjai:
- közvetlen tanári megfigyelés szóbeli értékeléssel,
- szóbeli ellenőrzés alkalmanként,
- írásbeli ellenőrzés alkalmanként,
- írásbeli összefoglaló tesztek, a nyelvi struktúrák, és a szókincs ismeretének ellenőrzése céljából,
- füzetvezetés rendszeres ellenőrzése,
- projekt munka értékelése,
- a tanuló egyéni fejlődésének szöveges értékelése.
Követelmények:
- a tanult egyszerű kifejezések és mondatszerkezetek, a megfelelő nyelvi eszközök ismerete és
használata,
- egyszerű szöveg alkotása a megadott szempontok alapján,
- az ismert szöveg jó tempójú, és a szöveg értő befogadását biztosító olvasása,
- megfelelő íráskészség jól olvasható, rendezett írás,
- a ismeretlen szavak jelentésének kikeresése kétnyelvű szótár, vagy internet segítségével,
- a tanár utasításainak, az olvasmányok, a dalok, és a mondókák szövegeinek hallás utáni megértése,
- a tanult nyelvi szerkezetek és igeidők ismerete, használata,
- a tanult témakörök szókincsének ismerete (kb. 300-350 szó).
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A felkészüléshez javasolt tankönyvek, tanári kézikönyvek
- Tom Hutchinson: Project English Oxford 2005
- Michael Harris: New Opportuninties Beginner, Elementary Longman, 2007
- Bernard Hartley Peter Viney: Streamline English Departures Libri 2007
- Medgyes Péter: Linda and the Greenies Corvina 1999
- Angol tanári kincsestár, Raabe 2001-től
- Derek Strange New Chatterbox Oxford 2006
- Coleen Degnan: Timesaver Grammar Activities Elementary
- Julie Woodward: Timesaver Vocabulary Activities Elementary
- Brian Abbs, Ingrid Freebairn Opening Strategies Lingva
- Norman Whitney: Open Doors, Oxford 1998
- John and Liz Soars: New Headway Elementary 2004
- H.G. Widdowson: Teaching in Foreign Language, Cambridge University Press, Cambridge, (1972)
- A Cunningsworth: Choosing Your Coursebook, The Bath Press A Devision Heinnemann Publishers
Ltd., Oxford, (1995)
- N Grant: Making The Most of Your Textbook, Heinnemann Publishers Ltd., Oxford, (1987)
- Sing a song of Sixpence – Angol versek gyermekeknek
- Sing-a-Song angol gyermekdalok Audio CD és dalosfüzet Klett, 2008
- Tom Hutchinson: New Hotline – Elementary Oxford University Press, 2002
xwww.oup.hu
xwww.angol-tanulas.hu
xwww.longman.hu/longman.php
xwww.singlish.hu
NÉMET NYELV
A tanterv sajátosságai:
A német nyelv tanítása az alapozó évfolyamon egymást átható folyamat, tevékenység-és probléma
centrikus.
A feltárt hiányosságok ismeretében, egyénre szabottan, a német nyelv tantárgy sajátosságait figyelembe
vevő módszerekkel a felzárkózás biztosítása a feladatunk.
Az előkészítő évfolyam célkitűzése az általános iskolában tanultak elmélyítése; a hiányok pótlása, az új
élethelyzetbe, iskolatípusba, közösségbe került tanulók beilleszkedésének elõsegítése; a nyelvi gátlások,
téves beidegződések korrekciója, idegen nyelvi kompetenciák (olvasott szöveg értése, hallott szöveg
értése, írás- és beszédkészség) fejlesztése, idegen nyelvi tanulási technikáinak kialakítása, fejlesztése.

216

A nyelvi kifejezőkészség állandó fejlesztését szem előtt tartva nem a hagyományos "feldolgozó" jellegű
munkaformákat részesítjük előnyben, hanem a tanulók önálló szövegalkotási képességének
kondicionálását és az önkifejezés formáinak szélesítését.
Hozzá kell segítenünk a tanulókat ahhoz, hogy idegen nyelvi ismereteiket a kellő szinten tudják
alkalmazni, kifejező késségük kreatívan fejlődjön.
A tanterv kiemelt céljai és feladatai:
- Az általános iskolai német nyelvi tananyagának ismétlése, rendszerezése, a hiányok pótlása
- Az egyéni képességek kibontakoztatásának segítése
- Az egyéni és csoportmunka során a kreativitás és a szocializáltság egyidejű, dinamikus fejlesztése,
önállóság, aktivitás, tolerancia, empátia kialakítása
- Autentikus szövegek önálló megértése iránti igény kialakítása
- A nyelvi kreativitás sokoldalú fejlesztése
- A szövegalkotó képesség fejlesztése
- A német nyelvű országok kultúrájának megismertetése
A nyelvi program célja:
- Az általános iskolában tanult német nyelvi ismeretek ismétlése, rendszerezése, a hiányok pótlása.
- A szövegalkotás és az új német helyesírás szabályainak megismertetése, alkalmazásának fejlesztése.
- A német nyelvi szóbeli és írásbeli kifejezőképesség kialakítása a kommunikációs készség fejlesztése.
- A kifejezés, a megértés, a beszéd készségének fejlesztése / pl. a szókincs gyarapításával /
Általános fejlesztési követelmények
- A tanuló törekedjen idegen nyelvi ismereteinek egységbe szervezésére; aktívan vegyen részt a tanultak
közös felidézésében, a hiányosságok feltárásában.
- Legyen képes korábbi ismereteit szintetizálni.
- Tudja a már tanult szókincset használni.
- Törekedjen a kommunikációs helyzetnek megfelelő stílus használatára.
- A tanuló sajátítsa el az önkifejezés technikáit a különböző kommunikációs helyzetekben.
- A tanuló legyen képes alkalmazni idegen nyelvi ismereteit a szövegolvasás és szövegértés, valamint a
szóbeli és írásbeli megnyilatkozás minden területén.
- A tanult idegen nyelvek sajátosságainak ismeretében legyen képes kontrasztív szemléletre az
anyanyelv vonatkozásában.
- Legyen képes észrevenni a német nyelvben megjelenő angol szavakat és kifejezéseket (Denglisch).
- Ismerje meg és tudja használni az elektronikus információhordozókat is.
- Gyakorolja az önálló szövegalkotást.

Belépő tevékenységformák
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Kulturált nyelvi magatartás
- Eligazodás az alapvető kisközösségi beszédhelyzetekben
- Gyakorlatok a vitakultúra, vitakészség fejlesztésére, saját álláspont kialakítására
- Együttműködés a beszédpartnerekkel, a másik ember közlésének egyre pontosabb felfogása a
mindennapi élethelyzetekben
- Képesség önellenőrzésre a kommunikációs magatartásban
Szövegértés, szövegalkotás
- Az életkornak megfelelő szintű értő olvasás
- Az adott nyelvi szintnek megfelelő olvasott szövegek megértése
- Kreatív szövegalkotás
Tanulási képesség
- Az ismeretek bővítése projektmunka keretében
- Többféle forrásból gyűjtött anyag válogatása, feldolgozása, írásbeli, szóbeli beszámoló készítése
A német nyelv rendszerének ismerete
- A tanult nyelvtani hangtani, alaktani, helyesírási ismeretek alkalmazása, fejlesztése
- Az önkontroll fejlesztése
- A szótár önálló használata
Évi óraszám: 130 óra (37 hét)
Megjegyzés: e tevékenységformák szerepelnek az általános iskolai kerettantervben is, az előkészítő
évfolyamon az osztály szintjéhez igazítva elsősorban a készségek szintre hozására és a
képességfejlesztésre helyezzük a hangsúlyt.
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Német nyelv
Témakör

Téma

Tartalom

1. Év eleji

Tájékozódás
tanulók

a

felmérés

szövegalkotási
nyelvi ismereteiről készség

Szövegértési,

felmérése
3 óra

2. Én és a

TKT

Feladatlap
kitöltése

Kommunikáció

Beszélgetés a

Mindennapi

tanulókkal

életünk

Fejlesztendő

Kapcsolódó műveltségi

kulcskompetencia

terület
Magyar
irodalom

nyelv

és

nyelv

és

Szituációs játékok Szabályok

Személyes adatok

Bemutatkozás

családom
Személyes
névmások
20 óra

Tevékenység

Párbeszédes

Szabályok

Magyar
irodalom

gyakorlatok

Gondolkodás-és

Ember és társadalom

Szövegalkotás

tanulásfejlesztés

Szabályos igék
ragozása

Mindennapi
Gyakorló
feladatok

életünk

Kijelentő mondat
szórendje

Hibás szövegek
javítása
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Család bemutatása Kérdő mondat
(szülők, rokonok)

szórendje

Megszólítás,
üdvözlés

Udvarias felszólítás
Tőhangváltós igék

Egyéni
csoportos

ragozása

munka

és

Birtokos névmások
Nyelvhelyességi
A Haben ige

3. Lakóhely, Városi és vidéki élet Leírás, jellemzés,
lakás

20 óra

feladatok

Szövegalkotás

Magyar
Kommunikáció Digitális kompetencia irodalom

nyelv

és

ismertetés,

Mindennapi

Esztétikai-művészeti

Informatika

összehasonlítás

életünk

tudatosság és

Ember és társadalom

Szabályok

kifejezőképesség

Ember a természetben

Lakástípusok
Apróhirdetés
Lakás bemutatása,
helyiségek

Ellöljárószók tárgyés
Online feladatok

Berendezési
tárgyak,

részesesettel

220

bútorok

Liegen/legen
Stehen/stellen

Egyéni és

Hängen/hängen

csoportmunka

Határozott,
határozatlan névelő
ragozása

Gyakorló feladatok
Feladatlapok

Kein/keine

4. Iskola,
tanulás

Órarend

Tantárgyak

Szövegalkotás

Óra, pontos idő
A hét napjai

Szituációs játék

Matematikai
Kommunikáció kompetencia

Magyar
irodalom

Mindennapi

Ember és társadalom

életünk
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nyelv

és

20 óra

Gondolkodás-és
Az iskola épülete

Az ideális iskola

Az osztály

Osztályterem,

tanulásfejlesztés

osztálytársak
Napirend
Melléknevek
mögen
5. Szabadidő, Hétvége

Sport

Helyzetjátékok,

Szünidő

Zene

beszédgyakorlatok Mindennapi

Mozi, színház

Szituációs

Videó

gyakorlatok

hobbi
20 óra

Kommunikáció Digitális kompetencia

életünk

Számítógép
Televíziózás

Szövegalkotás
Mellékmondati
szórend

(egyenes, fordított,
kati)
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Magyar
irodalom

nyelv

Ember és társadalom

és

6. Ünnepek

20 óra

Családi ünnepek

Névnap

Névnap

Születésnap

Születésnap
Karácsony

Egyházi ünnepek

Szövegalkotás

Szabályok
Kommunikáció

Párbeszédes

Gondolkodás-és

gyakorlatok

tanulásfejlesztés

Húsvét

Karácsony
Húsvét

A „man” használata
Gyakorló feladatok
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Ember és társadalom

7. Vásárlás

20 óra

Élelmiszerek

Piac

Ruha

Szupermarket
„TanteEmmaLaden”

vásárlása

Szövegalkotás

Tárgyeset

Kommunikáció Kezdeményezőképesség Ember és társadalom
és
vállalkozói
Mindennapi
kompetencia
Matematikai
életünk
kompetencia
Gondolkodás-és
tanulásfejlesztés

Számok
Módbeli segédigék Online feladatok
Können,
dürfen,
wollen
Feladatlapok
8. Rendszerező
ismétlés

Szabályok
Kommunikáció

7 óra
Ellenőrzés, értékelés, minősítés:
Bemeneti mérés
Év elején készség-képesség mérést végzünk a következő területeken: szövegértés
szövegalkotás
A mérés módja: Feladatlapok kitöltése
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A mérés célja: annak megállapítása, hogy mely területeken, milyen irányban szükséges a fejlesztés.
A mérési eredmények értékelése: A mérési eredmények alapján egyéni és csoportos fejlesztési
programok készülnek a fejlesztés időtartamára.
A fejlesztés időtartama: az előkészítő év ideje
A kontroll időpontja: az első félév vége /az eredmény ismeretében módosítjuk a fejlesztési programot
/ Kimeneti mérés: Az első félév és a tanév végén a méréseket újra elvégezzük a mért területek
vonatkozásában a tanév elején végzett mérésekkel, ekvivalens teszttel.
A tanulók meglévő tudásának megismerése nélkülözhetetlen a tanulási folyamat tervezéséhez. Nemcsak
a korábban tanult ismeretek meglévő szintje, hanem a tapasztalati tudás, a témával kapcsolatos
személyes elképzelések és viszonyulások, magatartásmódok is felszínre kerülhetnek.
A program alapelve a tanulók és képességeik megismerése különböző vizsgálati módszerek
segítségével, aminek alapján képességszint szerinti csoportba sorolják a tanulókat és megkezdődik a
fejlesztés, hogy a pedagógusok minden gyermekből kihozzák képességük maximumát, és az alulteljesítő
tehetséges tanulók se vesszenek el. A mérés értékelése alapján a tehetségesek esetében
tehetségfejlesztés, a többi tanulónál pedig képességfejlesztés történik.
A felzárkóztatás, a fejlesztés sikeressége minden tanuló esetében a különleges bánásmód,
és differenciált fejlesztés függvénye, ezért komplex egyéni fejlesztési program kidolgozása szükséges.
Folyamatosan:
- A diákok szóbeli és írásbeli teljesítményének értékelése és minősítése szóban és érdemjeggyel
- Szóbeli felelet
- Feladatlapok
- Témazáró felmérők
Módjai:
- Közvetlen tanári megfigyelés szóbeli értékeléssel
- Szóbeli és írásbeli gyakorlatok
- Szövegalkotás értékelése
- Szóbeli beszámolók, kiselőadások értékelése
Ellenőrző feladatlap írása
Célja:
- Következtetés az eredményekből a tanítás és tanulás hatékonyságára
- Annak számbavétele, hogy mely követelmények teljesítésében értek el a tanulók kiemelkedő, illetve
mely területeken gyenge teljesítményt
- A tanulók teljesítményének viszonyítása korábbi teljesítményeikhez
Követelmények:
Megérti és használja a gyakoribb mindennapi kifejezéseket és a nagyon alapvető fordulatokat,
amelyeknek célja a mindennapi szükségletek konkrét kielégítése. Be tud mutatkozni és be tud mutatni
másokat, meg tud válaszolni és fel tud tenni olyan kérdéseket, amelyek személyes jellegűek (pl. hogy
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hol lakik), amelyek olyan emberekre vonatkoznak, akiket ismer, vagy olyan dolgokra, amelyekkel
rendelkezik. Képes nagyon egyszerű interakcióra, amennyiben a másik személy lassan és világosan
beszél és segítőkész.
Hallott szöveg értése
A tanuló legyen képes
Kéréseket és utasításokat követni;
Ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdéseket és közléseket megérteni;
Ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott szövegből fontos információt kiszűrni;
Jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott szöveg lényegét megérteni.
Beszédkészség
A tanuló legyen képes
Ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdésekre egyszerű struktúrákba rendezett válaszokat adni;
Egyszerű mondatokban közléseket megfogalmazni, kérdéseket feltenni;
Megértési problémák esetén segítséget kérni;
Egyszerű párbeszédben részt venni.

Olvasott szöveg értése
A tanuló legyen képes
Ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott szövegben fontos információt megtalálni;
Jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott szöveg lényegét megérteni, azt felolvasni;
Egyszerű, képpel illusztrált történetet követni.
Íráskészség
A tanuló legyen képes
Ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, néhány szavas mondatokat helyesen leírni;
Egyszerű közléseket tanult minta alapján írásban megfogalmazni;
Egyszerű, strukturált szöveget (pl. baráti üzenet, üdvözlet) létrehozni.
Javasolt tankönyvek, taneszközök, tanári kézikönyvek:
Rosa-Maria Dallapiazza – Eduard von Jan – Til Schönherr: Tangram 1A. Tankönyv és munkafüzet
(Hueber)
Hartmut Aufderstrasse – Jutta Müller – Thomas Storz: Delfin 1. Lektionen 1-10. Tankönyv és 2 audioCD és munkafüzet (Hueber)
Heiko Bock – Karl-Heinz Eisfeld – Hanni Holthaus – Uthild Schütze-Nöhmke: Themen aktuell 1.
Tankönyv és munkafüzet (Hueber)
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Daniela Niebisch – Sylvette Penning-Hiemstra – Franz Specht – Monika Bovermann – Monika
Reimann: Schritte international 1 tankönyv és munkafüzet (Hueber)
Hermann Funk, Christina Kuhn, Silke Demme : Studio d A1 Kurs- und Übungsbuch (Maxim)
Krausz Piroska – Paizerné Tóth Tímea – Somló Katalin : Schrittweise 1. Kezdőknek (Nemzeti)
Krausz Piroska – Paizerné Tóth Tímea – Somló Katalin: Schritte 1. Alapfokú német feladatgyűjtemény
kezdőknek (Nemzeti)
Maros Judit – Szitnyainé Gottlieb Éva: Start! Neu Német I. Tankönyv (Nemzeti)
Maros Judit – Szitnyainé Gottlieb Éva : Start! Neu Plus Gyakorlófeladatok és tesztek (Nemzeti)
Maros Judit – Szitnyainé Gottlieb Éva: Start! Neu Német I. Munkafüzet (Nemzeti)
Tóth Tímea – Lázár Györgyné – Andreas Kentsch : Kekse 1 Tankönyv és munkafüzet (Nemzeti)
Ventzislava Dikova, Lyubov Mavrodieva, Krystyna Kudlinska-Stankulova: Deutsch ist IN 1. Lehrbuch
(Klett) Ventzislava Dikova, Lyubov Mavrodieva, Krystyna Kudlinska-Stankulova: Deutsch ist IN 1.
Arbeitsbuch (Klett)
DRÁMA
A tantárgy sajátosságai:
A dráma tantárgy nem elméleti ismeretek tanítását helyezi a középpontba, hanem tevékenységközpontú.
Ez természetesen nem az elméleti ismeretek figyelmen kívül hagyását jelenti. Gyakorlati tevékenységek
során sajátítja el a tanuló a tananyagot. A tantárgy lehetőséget biztosít arra, hogy az általános műveltség
területeihez tartozó tartalmakat szervesen integrálja.
A dráma az új élethelyzetbe, iskolatípusba, közösségbe került tanulók beilleszkedését segíti a
kommunikációs gátak, zavarok oldásával. A tantárgy feladata a kommunikációs képesség, művészeti
készségek fejlesztése az iskolai és mindennapi élethelyzetekben; a szövegolvasás, szövegértés
fejlesztése; tanulási technikák kialakítása.
A kommunikációs kifejezőkészség állandó fejlesztését szem előtt tartva nem a hagyományos
"feldolgozó" jellegű munkaformákat kell előnyben részesíteni, hanem a tanulók saját tapasztalatainak,
az önkifejezés formáinak a felhasználásával az egyéni, kreatív gyakorlati tevékenységeket.
Hozzá kell segíteni a tanulókat ahhoz, hogy a világról szerzett ismereteiket az életkornak megfelelő
szinten kreatívan tudják alkalmazni a mindennapokban. Az adott élethelyzetekben felismerjék a
kommunikációs szituációkat, és ezekben alkalmazni tudják a tanév során elsajátított és begyakorolt,
adekvát szerepeket.
A tantárgy kiemelt céljai és feladatai:
- az egyéni képességek kibontakoztatásának segítése,
- a kreativitás és szocializáltság egyidejű, dinamikus fejlesztése, önállóság, aktivitás, tolerancia, empátia
kialakítása,
- a művészi szövegek, előadások önálló értelmezése iránti igény kialakítása, és ezek kreatív
átfogalmazása,
- a kreativitás sokoldalú fejlesztése,
- az előadói és befogadói képességek fejlesztése: az olvasottság, a szövegalkotó és műértelmezői
képesség fejlesztése,
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- ritmusérzék, mozgáskultúra fejlesztése,
- rugalmasság, nyitottság, alkalmazkodóképesség, kritikai reflexió, konfliktuskezelés,
érdekérvényesítés, intuíció, emlékezőtehetség, megfigyelőképesség, problémaérzékenység fejlesztése,
- empátia, tolerancia, én- elfogadás, kezdeményezĘkészség, esztétikai érzék kialakítása.

Általános fejlesztési követelmények:
- a tanuló törekedjen megfelelő önkifejezési módok elsajátítására és alkalmazására,
- ismerje és elfogadja egyéni képességeit és annak határait,
- a kreativitás és szocializáltság egyidejű, dinamikus fejlesztése, önállóság, aktivitás, tolerancia, empátia
kialakítása,
- értelmezzen, és fogalmazzon át önmaga számára rövidebb, egyszerűbb művészi szövegeket,
- legyen igénye a feladatok, gyakorlatok kreatív, egyedi megvalósítására,
- legyen képes önállóan (esetleg minimális tanári segítséggel) egyénileg és csoportosan előadást, rövid
jelenetet tervezni, előadni,
- kreatívan tudja alkalmazni az elsajátított ismereteit, készségeit ritmikai, mozgásos gyakorlatokban,
- legyenek kritikai észrevételei, és ezeket a szituációnak megfelelő módon kommunikálja,
- képes legyen hallott, tanult, látott szövegek, mozgások reprodukciójára,
- törekedjen a kommunikációs helyzetnek megfelelő stílus használatára,
- a tanuló sajátítsa el a személyiségének megfelelő árnyalt önkifejezés technikáit a különböző
kommunikációs szinteken,
- gyakorolja az önálló szövegalkotást, szóbeli szövegmű létrehozását.
Belépő tevékenységformák
Kulturált nyelvi magatartás:
- eligazodás az alapvető kisközösségi beszédhelyzetekben,
- gyakorlatok a vitakultúra fejlesztésére, saját álláspont kialakítása,
- együttműködés a beszédpartnerekkel, a másik ember közlésének egyre pontosabb felfogása a
mindennapi élethelyzetekben,
- képesség önellenőrzésre a kommunikációs magatartásban,
- az írott és íratlan szabályok megfelelő alkalmazása adott szituációkban.
Ítélőképesség, erkölcsi, esztétikai érzékenység:
- kritikai reflexiók kialakítása, megfelelő megfogalmazása,
- erkölcsi normák betartása, betartatása,
- erkölcsi és esztétikai igényesség kialakítása,
- a művészi és hétköznapi kifejezési módok sokszínűségének ismerete.
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Szövegértés, szövegalkotás:
- az életkornak megfelelő szintű értő olvasás és szóbeli szövegmű alkotása,
- a művészi szövegek, színpadi művek, filmek, képzőművészeti alkotások mögöttes jelentéseinek
tudatos keresése,
- kreatív szövegalkotás.
Tanulási képesség:
- az ismeretek bővítése önálló kutatómunkával,
- a többféle forrásból gyűjtött anyag válogatása, feldolgozása, felhasználása írásban, szóban,
elektronikus eszközökkel, képzőművészeti technikákkal, előadói módszerekkel.
A drámai, színpadi kifejezésformák sajátosságai:
- tájékozódás a drámatörténetben, a színpadi műfajokban,
- a dráma nagyobb korszakaira vonatkozó ismeretek önálló összefoglalása.
Évi óraszám: 111 óra
Heti óraszám: 3 óra
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Témakör

Téma

Tartalom

Tevékenység

Tudás- és

Fejlesztendő

Kapcsolódó

képességterület

kulcskompetencia

műveltségi terület

Kommunikáció

Anyanyelvi
kommunikáció

Magyar nyelv és

1. Év eleji Tájékozódás a Szövegértés, szóbeli

Szituációs,
ritmikus

felmérés

tanulók

játékok.

Mindennapi életünk

Szociális és állampolgári irodalom

6 óra

olvasottságáról, mozgáskoordinációs

Beszélgetés a tanulókkal.

Szabályok

kompetencia

kommunikációs,

mozgásos,

Ember és társadalom

képességek,
kommunikációs mozgáskultúra

Kezdeményezőképesség
és
Művészetek

és mozgás-

vállalkozói kompetencia

felmérése.

koordinációs
képességeiről,

mozgáskultú-
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rájáról.

2. Kész-

Beszéd,

ségfej-

metakommunik

lesztő

áció

Beszédstílus

Intonáció,
mimika,

Beszédtechnikai (légző

Szabályok

Anyanyelvi
kommunikáció

gyakorlatok),
memóriafejlesztő

Kommunikáció

Szociális és állampolgári irodalom

Magyar nyelv és

gesztus,
gyakorlatok, némajátékok, Gondolkodás-és

kompetencia
Kezdeményezőképesség
és
vállalkozói kompetencia

gyakorla-

testtartás jelentősége,

interakciós játékok, páros,
illetve
tanulásfejlesztés

tok

jelentése

csoportos egyensúly- és

Mindennapi életünk

bizalomgyakorlatok,
szituációs

10 óra
Csoportépítés

játékok,
mozgáskoordinációs,

(csoportépítési
technikák,

relaxációs gyakorlatok,

játékos feladatok)

ritmusérzéket fejlesztő,

Ember és társadalom

Hatékony, önálló tanulás

kapcsolatteremtő játékok
Drámai

Monológ

Különböző drámajátékok,

alapvető

konvenciók

Dialógus

gyakorlatok: belső hangok, Mindennapi életünk

Hatékony, önálló tanulás irodalom

monológ, gondolatkövetés, Szabályok

Esztétikai-művészeti

drámai

Levél,
műfaji

napló,

Kommunikáció

Anyanyelvi
kommunikáció

3. Az

Magyar nyelv és

interjú
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Ember és társadalom

konven-

sajátosságai

mímes játék, levél és napló, Gondolkodás-és

tudatosság és

ciók megis-

Illemszabályok
hétköznapi

telefon- és rádióbeszélgetés, tanulásfejlesztés

kifejezőképesség

merése és

szituációkban

interjú, térközszabályozást, Tér és idő

Szociális és állampolgári

alkal-

térhasználatot
feladatok,

kompetencia

mazása

a szépirodalmi napló

Kezdeményezőképesség
és

ismertetése, szövegrészletek

vállalkozói kompetencia

5 óra

segítő

feldolgozása

4. Szín-

Mese

Improvizációs
A mese és a cselekmény szövegek

házi,

Cselekmény

fogalmának ismerete, a szerkesztése, állókép, tabló, Mindennapi életünk

drama-

Környezetrajz, cselekmény szerkezete, a párbeszédes játékok,

turgiai

jellemzés

környezetrajz
jellemzés

alapfo-

Színpadi

speciális
színpadi

galmak

műfajok

műfajok esetében.

módjai

játékok,
Kommunikáció

Szabályok

és
térközszabályozást,

Kommunikáció

térhasználatot fejlesztő

Tér és idő

gyakorlatok,
beszédgyakorlatok.

Gondolkodás-és

a
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Ember
természetben

a

12 óra

Színpadi

A népmese elemei,

mozgás,
beszéd

szövegrészletek alapján

5. Történe- Dalok, versek, Népszokások,
tek

énekelt vers,

néphagyományok,

szerkesz-

prózák, táncok betlehemezés, regölés,

tanulásfejlesztés

Dramatikus improvizációk –
a
Kommunikáció

Anyanyelvi
kommunikáció

tanár által megadott és/vagy
a
Tér és idő

Hatékony, önálló tanulás irodalom

tanulók által létrehozott

Mindennapi életünk

Esztétikai-művészeti

Ember és társadalom

Szabályok

tudatosság és

Művészetek

Gondolkodás-és

kifejezőképesség

tanulásfejlesztés

Szociális és állampolgári

tése és

alakoskodások,

történetváz
mozgásra

előadása

hagyományos ünnepi

épülő
improvizációk

a dráma

műsorok, táncok

– a tanár által megadott

eszköztá-

A helyi népszokások,

egyszerű cselekményvázra;
játék

rával

bemutatása ismertetése az elkészített

20 óra

Magyar nyelv és

alapján;
csoportos

kompetencia
Kezdeményezőképesség
és

marionettfigurákkal és /vagy

vállalkozói kompetencia

árnybábokkal, különböző

Digitális kompetencia

technikákkal; improvizációk
a
megismert technikák

233

felhasználásával,
előadás

önálló

készítése, bemutatása,
értékelése.
Szövegalkotás
6. A szín- Ókor

Ókor (tragédia, komédia, A történeti
az
napjaink

ház és

Reneszánsz

ókori görög színház

XX. század

általános
maszk,

dráma-

műfajok

és
Szabályok

Magyar nyelv és

színházi műfajai; az egyes

Kommunikáció

irodalom

színházi stílusok jellemző

Tér és idő

Ember és társadalom

jellemzése,

történet

jelmez, egyéb

jegyeinek felismerése látott Gondolkodás-és

Művészetek

kiemel-

színháztechnikai
jellemzők,

színjátékokban,

Informatika

kedő

szerzők például: Plautus, drámamunkában,

korszakai,

Euripidész)

filmfeldolgozásokban;

művei,

Reneszánsz (angol

különböző színházi

színházművészet,

irányzatokhoz
színházi

színpadtechnika,
jellemző

előadás/ok,
filmfeldolgozás/ok

karakterek,
szerző:

megtekintése, megvitatása.

szerzői,

műfajai

tanulásfejlesztés
Mindennapi életünk

tartozó

jelmezek,
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Shakespeare)
25 óra

Klasszicista
(Moliere)

dráma

XX. század (modern
műfajok,
kabaré,

musical,

R A Y
GAM
K

szerzők például: Rejtő
Jenő,
Webber, Karinthy, Lázár

ZÖ

Ervin, Devecsery László,

ÖL
N

…stb.

Y
•

7. Törté-

Dalok, versek, Díszlet, jelmez

Dramatikus improvizációk –
a
Szabályok
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Anyanyelvi
kommunikáció

Magyar nyelv és

.2010

netek

énekelt vers,

Ünnepi műsorok, táncok,

tanár
által
korábban

megadott,

prózák, táncok klasszikus vagy modern tanult művek/ műrészletek

Kommunikáció

Hatékony, önálló tanulás irodalom

Tér és idő

Esztétikai-művészeti

Ember és társadalom 1 évi

tudatosság és

Ember
természetben

feldolgozása a

művek/műrészletek

alapján; mozgásra épülő

Gondolkodás-és

a

.

szám
dráma

átdolgozása, előadása

csoportos improvizációk

tanulásfejlesztés

kifejezőképesség

eszköztá-

megismert technikák

Szociális és állampolgári

rával

felhasználásával, előadás

kompetencia

készítése, bemutatása,

Kezdeményezőképesség
és

értékelése. Díszlet, jelmez

vállalkozói kompetencia

25 óra

tervezése és/vagy készítése.

8.

A tanult
A tanév során játékok,

technikák,

Rendsze-

tanultak

gyakorlatok ismétlése,

rező

ismétlése

tananyag rendszerezése.

Tanult játékok, gyakorlatok. Szabályok
A
tanév
elemzése

munkájának
Kommunikáció
Tér és idő

ismétlés

Gondolkodás-és

8 óra

tanulásfejlesztés
Önismeret
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Ajánlott szerzők, művek: Plautus : A hetvenkedő katona, Shakespeare: Rómeó és Júlia, Szentivánéji álom, Moliere: A fösvény, Karinthy Frigyes: Az emberke
tragédiája
Ajánlott filmfeldolgozások: Zeffirelli: Rómeó és Júlia, Hamlet, A makrancos hölgy, John Madden: Szerelmes Shakespeare, Baz Luhrmann: Moulin Rouge
(musical film), Rómeó és Júlia (1996.), Macskák DVD- verzió
Ellenőrzés, értékelés, minősítés:
Célja:
- következtetés az eredményekből a tanítás és tanulás hatékonyságára,
- annak számbavétele, hogy mely követelmények teljesítésében értek el a tanulók kiemelkedő, illetve mely területeken gyenge teljesítményt a korosztály
átlagához képest,
- a tanulók teljesítményének viszonyítása korábbi teljesítményeikhez.
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Folyamatosan:
- a diákok szóbeli és írásbeli teljesítményének értékelése és minősítése,
- szóban / írásbeli szöveges értékeléssel,
- feladatlapokkal,
- projekt készítésével.
Módjai:
- közvetlen tanári megfigyelése a tanuló szóbeli, írásbeli gyakorlatainak, stílusgyakorlatainak
(szituációk, jelenetek, különböző előadások, drámajátékok, memoriterek),
- elemzési és szerkesztési feladatainak értékelése,
- ellenőrző feladatlap íratása.
Követelmények:
- a tanuló törekedjen megfelelő önkifejezési módok elsajátítására és alkalmazására,
- rövidebb, egyszerűbb művészi szövegek értelmezésére,
- adott szempontok alapján képes legyen rövid jelenet, ritmikai, mozgásos gyakorlatok, önálló
megszerkesztésére, előadására,
- kritikai reflexió megfogalmazására,
- hallott, tanult, látott szövegeket, mozgásokat reprodukáljon,
- különböző kommunikációs helyzetnek megfelelő stílust használjon,
- a személyiségnek megfelelő árnyalt önkifejezési technikákat használja különböző kommunikációs
szinteken,
- szövegelemző eljárásokat alkalmazzon különböző típusú szövegekben
- az életkornak megfelelő szintű szövegalkotásra legyen képes.
Javasolt tankönyvek, taneszközök, tanári kézikönyvek, honlapok:
Szójátéktár/ Szűts László: Ciceró Kiadó 1998 Kommunikációs gyakorlatok/ Hajas Zsuzsa: Pedellus,
2004.
Kommunikálj! Kommunikációs tréningek középiskolások számára/ Bánréti Zoltán: Korona Nova
Kiadó, Budapest A feldolgozandó művek sokszorosítva
Drámajátékok/ Gabnai Katalin. Marczibányi Téri Művelődési Központ, Budapest, 1993.
Add tovább! : Dámajátékok gyűjteménye/ szerk. Előd Nóra. 2. jav. Kiad. Veszprém: Candy, 2001. A
dráma tanítása/ szerk.: Kaposi László. Gödöllő: Kerekasztal, 1997.
Drámapedagógiai olvasókönyv/szerk.: Kaposi László. Budapest: Marczibányi Téri Művelődési
Központ,: Magyar Drámapedagógiai Társaság, 1995.
Drámafoglalkozások gyerekeknek, fiataloknak/ szerk.: Kaposi László Budapest: Marczibányi Téri
Művelődési Központ,: Magyar Drámapedagógiai Társaság, 1999.
Színház és dráma a tanításban/ szerk.: Kaposi László. Gödöllő: Kerekasztal; Budapest Marczibányi Téri
Művelődési Központ,: Magyar Drámapedagógiai Társaság
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Játékkönyv/ szer.: Kaposi László. Budapest: Marczibányi Téri Művelődési Központ Kerekasztal
Színházi Nevelési központ Megyesiné Agárdi Zsuzsa: Színjátszókönyv (Krónika Nova Kiadó,
Budapest, 2003.)
Montágh Imre – Montágh Imréné – Bittera Tiborné: Szép szóval, nyílt szívvel – Gyermekszínjátszók
beszédnevelő könyve (2. kiadás, Logopédia Kiadó, Budapest, 1999.)
Dráma, pedagógia, pszichológia/ Pinczésné Palásthy Ildikó: Pedellus Tankönyvkiadó Kft., Debrecen,
2002.
Dráma, játék, tanulás – Alkalmazott drámajátékok – Vegyed-e? c. sorozat/szerk.: Szücsné Pintér
Rozália. (4. kiadás, Candy Kiadó, Veszprém, 2004.)
Kiment a ház az ablakon/Lukácsy András. Budapest: Gondolat, 1981. Színház-néző/ szerk.: Götz
Eszter, Budapest: PolgART, 2001. Bábjáték/Székely Andrea. Budapest: Sulinova, 2006.
Játékok bábokkal, játékok a meseládikóval/Székely Andrea. Budapest: Sulinova, 2006.
Önismereti játékok gyűjteménye/Varga- Gönczi- Pintér. Pedellus, Budapest, 2004. Improvizáció és a
színház/J. Keith. Tatbánya: A Közművelődés Háza, 1993.
Kéz és mozgás/szerk.: Kós Lajos, Budapest, Népművelési Propaganda Iroda, 1982. De jó játék ez,
gyerekek! Budapest, Tankönyv Kiadó, 1986.
Drámapedagógiai
Magazinwww.önismeret.lap.hu
www.interaktivtanító.lap.hu
pedagogia.lap.hu www. drama.hu www.dramapedagogia.lap.hu www. drama.lap.hu

www.

TESTNEVELÉS ÉS SPORT
Célok és feladatok
Az iskolai testnevelés célja, hogy az iskola egységes nevelő-oktató munkájának szerves részeként a
testkultúra eszközeinek (testgyakorlatok, mozgásos játékok, sportági tevékenységek és az ezekhez
kapcsolódó intellektuális ismeretek), valamint a természet egészségfejlesztő tényezőinek integrált
hatásaként járuljon hozzá, hogy a tanulók életigenlő, az egészséget saját értékrendjükben kiemelt helyen
kezelő személyiséggé váljanak, akik ismerik motorikus képességeik szintjét, fejlesztésének és/vagy
fenntartásának módját, a mozgásos játék, a versengés örömét, és igénylik azt. Megbecsülik társaik
teljesítményét, felismerik a testnevelés és sport egészségügyi és prevenciós értékeit, a rendszeres fizikai
aktivitás magatartásuk részévé válik.
A testnevelés célja továbbá, figyelembe véve azokat az élettani, valamint az azokkal összefüggő
lélektani változásokat, amelyek ezt az életszakaszt jellemzik, hogy támogassa a tanulók egészséges testi
fejlődését, az alapvető (generikus) mozgáskészségben esetlegesen még mutatkozó hiányok
felszámolását, ragadja meg a koordinációs alapképességek fejlesztési lehetőségének utolsó éveit, az
élettani és az előképzettségből adódó lehetőségek figyelembevételével fejlessze tovább a tanulók
kondicionális képességeit. Gazdagítsa tovább a tanulók sportági mozgáskészségét, fejlessze motorikus
cselekvési biztonságukat, mozgás és sportolás iránti igényüket.
A kötelező tanórák és a sportórák lehetőségeinek igénybevételével sajátítsák el legalább két sportági
rendszer technikáját olyan szinten, hogy élmény és siker forrása legyen számukra. Ismerjék meg a
motorikus feladatmegoldásokban érvényesülő törvényszerűségeket, szabályszerűségeket, és tanuljanak
meg feladatmegoldó sémákat, transzferálható cselekvési elveket.
Az egészséggel kapcsolatos feladatok: a testi fejlődés-érés támogatása; a higiéniai szokások kialakítása,
erősítése; az ellenálló képesség, edzettség fejlesztése; az ortopédiai elváltozások megelőzése,
ellensúlyozása; megfelelő felkészítés a keringési és légző rendszeri megbetegedések megelőzésére, a
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károsodások csökkentésére; a tanulók értsék és ismerjék a prevenció lényegét, ismerjenek relaxációs
eljárásokat.
A mozgáskultúra fejlesztése: az alapvető (generikus) mozgáskészségek megfelelő szintű kialakítása,
fejlesztése; az úszás elsajátítása; a kondicionális és a koordinációs képességeknek az életkorhoz és az
egyéni adottságokhoz igazított fejlesztése; sokoldalú mozgástapasztalat és jól alkalmazható
mozgáskészség megszerzése; a feladatmegoldáshoz, a képességfejlesztéshez és a játék- és
sporttevékenységhez, azok károsodás nélküli végzéséhez kapcsolódó ismeretek (szabályok, történeti
vonatkozások, mechanikai – biomechanikai törvényszerűségek, feladatmegoldó sémák, egészségügyi
megfontolások) megszerzése; mozgáskommunikáció.
Tanulási, játék- és sportolási élmények nyújtása: az elsajátítás, a teljesítmény, a kollektív siker és a
tevékenység öröme.
Értékes személyiségvonások fejlesztése: a félelem leküzdése, a szabályok betartása, összpontosítás,
céltartás, a nehézségek leküzdése, empátia, kudarctűrés, a természet szeretete és környezetkímélő
magatartás.
Fejlesztési követelmények
Az egészséges testi fejlődés segítése:
- a tanulók tudatosan vegyenek részt testük fejlesztésében; alkati adottságaiknak megfelelően,
károsodástól mentesen következzenek be a prepubertás és a pubertás kori fejlődés változásai;
rendszeresen végezzenek mozgástevékenységet, hogy megfelelően fejlődjön keringési, légzési és
mozgató rendszerük,
- meg kell előzni a testtartási rendellenességek kialakulását, kerülni kell a gerincoszlopot károsító
helyzeteket, mozgásokat,
- egészségük szilárduljon; váljanak ellenállóvá a terhelésekkel és a megbetegedésekkel szemben,
- meg kell ismertetni a mozgástevékenységnek és a sportolásnak az egészséges életmódban betöltött
szerepét, és alkalmazni kell azt.
A mozgáskultúra fejlesztése:
- a tanulóknak a teljesítményképes tudás szintjén kell birtokolniuk az atlétikában tanult technikákat; el
kell sajátítaniuk egyszerűbb torna jellegű elemeket, elemkapcsolatokat; képessé kell tenni őket a tanult
elemekből összefüggő gyakorlat végrehajtására,
- a tanulók tudjanak játszani két sportjátékot, ismerjék azok szabályait, és alkalmazzák a játéknak
megfelelő támadási és védekezési megoldásokat,
- továbbfejleszthető szinten tudják egy úszásnem alaptechnikáját,
- sajátítsanak el önvédelmi fogásokat, ismerjenek meg és tudatosan alkalmazzanak cselekvési elveket,
törvényszerűségeket, a rokon szerkezetű és funkciójú tevékenységekben érvényesíthető feladatmegoldó
sémákat; fejlődjenek erőben, gyorsasági erőben, állóképességben,
- motorikus képességeiket fejlesszék, ez mutatkozzon meg atlétikai, torna-, sportjáték-, úszás- és
küzdősportbeli teljesítményeikben; ismerjenek meg és alkalmazzanak egyszerűbb képességfejlesztő
eljárásokat,
- fejlődjön izomérzékelésük, ritmuskészségük, reakció-, térbeli tájékozódási képességük, labilis
egyensúlyi helyzetben is biztonsággal uralják testüket.
A mozgásigény fenntartás:
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- igényeljék a testnevelési és sportfoglalkozásokat,
- jellemezze a tanulókat motorikus cselekvési biztonság, életvitelüket a rendszeres fizikai aktivitás.
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Témakörök Téma

Tartalom

Tudás- és

Fejlesztendő

Kapcsolódó

képességterület

kulcskompetencia

műveltségi terület

Tevékenység

Év eleji

Fizikai képességek Mini

12’ futás

Év eleji
állapot

felmérés

mérése

Helyből távolugrás

felmérése.

7 óra

Hungarofitt

felmérés (1+4) Hanyattfekvésből felülés

Tér és idő.

Karhajlítás és nyújtás
Hason fekvésből törzsemelés
és
leengedés
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edzettségi Anyanyelvi
kommunikáció.

Magyar nyelv és
irodalom

Alapképes- Általános testi

Kondicionális Gimnasztika
és
(szabad,

ségek

koordinációs

fejlesztés

képességek
fejlesztése

4 óra

Anyanyelvi
A gyakorlatok pontos, kommunikáció

Életvitel
a teljesítő képességek Szociális és állampolgári gyakorlati

Futó- és fogójátékok, sor- és

növelése.

állóképesség,

Labdás ügyességet fejlesztő
egyéni és
A játékszabályok

gyorsaság,

társas gyakorlatok, játékok.

Javuljon a

kötött és

sportmozgások
minősége

játékos

és mennyisége.

formában

Tér és idő.

sporttevékenység Tollaslabda

kompetencia

ismerete.

ügyesség)

Asztalitenisz

Magyar nyelv és

szabályos végrehajtása
páros, kézi szeres), köredzés. és
Hatékony, önálló tanulás irodalom

fejlesztése (erő, váltóversenyek.

Szabadidős Szabadidős
sporttevé-

képességek

gyakorlatok

Alapmozgások
egyéni,

gyakorlása,

páros
és
játékszabályok

csapatjáték, alapmozgások
jártassági

Anyanyelvi
A sportágra jellemző kommunikáció
Szociális és állampolgári

kenység

Floorball

megismerése.

szinten való ismerete
és
kompetencia

2 óra

Aerobic stb.

Mozgáskultúra fejlesztése.

alkalmazása.
Tér és idő.

243

ismeretek

és

Speciális
előkészítő
Bemelegítő és célgyakorlatok,

és Futó- ugródobó iskolák

Anyanyelvi
kommunikáció

Életvitel
gyakorlati

Atlétika

Speciális

8 óra

képességfejlesztés spec.

futó- ugró-dobó iskolák,
rávezető

hatására az atlétikai

Kezdeményezőképesség
és
ismeretek

Futás

gyakorlatok

mozgások
végrehajtása

Ember
vállalkozói kompetencia természetben

Ugrás
Dobás

gimnasztika,
előkészítő és

Futás-álló- és térdelőrajt,

harmonikus legyen.

Ember
Szociális és állampolgári társadalom

rávezető

gyorsfutások (2060m), iramfutások

Futásuk könnyed,

kompetencia

gyakorlatok,

(klb. Távolságokon),
futás

sportág

(4-12’), akadályfutás alacsony váljon.

specifikus

segédeszközök
váltófutás

mozgások

köríves futópályán

mozzanatainak

Futás-

Ugrás-távolugrás guggoló

/nekifutás, elugrás,

technikával,
rajtgyakorlatok, átlépő

tartós
erőlködésmentessé

felett,
Az ugrások fontosabb

magasugrás
légmunka, talajra

vágta-, iram-,

technikával

érkezés/ ismerete,

akadály,

Dobás- kislabdahajítás 5-ös

hangsúlyosabbá tétele.

váltó-, tartós

dobóritmussal,
helyből- és

A hajítás, lökés

súlylökés
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és

a
és

futás

ívképzésének
elsajátítása.

becsúszásból

Ugrás- távol- és

Tér és idő.

magasugrás
Dobáskislabdahajítás
súlylökés
Szabadidős Szabadidős
sporttevé-

Asztalitenisz

sporttevékenység Tollaslabda

Alapmozgások
egyéni,

gyakorlása,

páros
és
játékszabályok

csapatjáték, alapmozgások
jártassági

Anyanyelvi
A sportágra jellemző kommunikáció

kenység

Floorball

megismerése.

szinten
ismeretének

2 óra

Aerobic stb.

Mozgáskultúra fejlesztése.

kibővítése és
alkalmazása.
Tér és idő.
Gondolkodás és
tanulásfejlesztés.
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Szociális és állampolgári
való
kompetencia

Speciálisan

A sportágra
technikai és

jellemző

alap

Anyanyelvi
kommunikáció

Labda-

Speciális labdás

Labdás ügyesség

játékok

képességfejlesztés előkészítő, a

taktikai elemek ismerete és játék fejlődése. A

Szociális és állampolgári

12 óra

Kézilabda

labdás

közbeni alkalmazása.

labdaátadások,

kompetencia

Kosárlabda

ügyességet

Labda nélküli mozgások,

labdabirtoklások és a Hatékony, önálló tanulás

Röplabda

fejlesztő

labdakezelési
labdás

Labdarúgás

feladatok,

képességfejlesztés.
Labdaátadások és

játékok. A

átvételek helyben és mozgás
közben.
fejlődése. A támadó és

motorikus

A pontszerzés lehetőségeinek

képességek

gyakorlása. A támadó és védő ismerjék
játékos
mozgásukat

gyakorlatok

és
pontszerzések

Kezdeményezőképesség
és

eredményességének

vállalkozói kompetencia

védő feladatköröket
és

fejlesztését és a mozgásformáinak gyakorlása.

legyenek
ennek

tanulók

alávetni. Ismerjék a

Játékszituációk felhasználása.

Előkészítő,
játékigényének versenyszerű
kielégítését

könnyített

játékokban való részvétel.

képesek

és
különböző posztokat,
tudjanak a posztoknak

szolgáló

megfelelően
helyezkedni

testnevelési

és a játékban tudják
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játékok. Az

alkalmazni
megtanult

iskola
feltételei,

elemeket.
Szabályismeret.

a tanulók

Tér és idő.

érdeklődése és

Gondolkodás és

a tanár

tanulásfejlesztés

irányultsága
függvényében
választott két
sportjáték
közül az egyik
elemeinek
gazdagítása,
főbb támadási

és védekezési
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a

megoldásainak

elsajátítása.
Életvitel
gyakorlati

Prevenció

Prevenció

Anyanyelvi
Légző, relaxáló, 2-4-8-16 ütemű, 2-3 alapformát Ismerjenek 5-10 olyan kommunikáció

3 óra

Relaxáció

általános és

tartalmazó szabadgyakorlatok és feszültségoldó, légző- Hatékony, önálló tanulás ismeretek

speciális

szabadgyakorlati
alapformájú társas-,

tartásjavító

kéziszerés
szergyakorlatok

gyakorlatok.

együttes és önálló végrehajtása. ellazulását, relaxálását kifejezőképesség

A

Esztétikai –művészeti

amelyekkel testük

tudatosság és

egyszerű

Tartásjavító, a gerincoszlop

izomegyensúlyának
támasztórendsz medence

lazító gyakorlatot,

és

biztosítja.

Kezdeményezőképesség
és

A leggyakoribb

vállalkozói kompetencia

a

mozgásszervi
er deformitásait középállásának automatizálását betegségek
megelőző,

biztosító gyakorlatok, valamint
az
megelőzését elősegítő,

ellensúlyozó

egyéb ortopédiai elváltozásokat mobilizáló és erősítő

gyakorlatok.

megelőző,
gyakorlatok.

ellensúlyozó
gyakorlatok ismerete.

248

Ember
természetben

és

a

Sérülések

Játékos előkészítő

Testtartásjavító

megelőzése és feladatmegoldások.

gyakorlatok
elsajátítása.

rehabilitáció.

Gondolkodás tanulás
fejlesztése.

Szabadidős Szabadidős
sporttevé-

Asztalitenisz

sporttevékenység Tollaslabda

Alapmozgások
egyéni

gyakorlása,

,páros
és
játékszabályok

csapatjáték, alapmozgások
jártassági

Anyanyelvi
A sportágra jellemző kommunikáció

kenység

Floorball

megismerése.

szinten
ismeretének

2 óra

Aerobic stb.

Mozgáskultúra fejlesztése.

kibővítése és

Életvitel
gyakorlati

és

Szociális és állampolgári ismeretek
való
kompetencia

alkalmazása.
Tér és idő.
Gondolkodás és
tanulásfejlesztés.
Anyanyelvi
Váljon igényévé a téli kommunikáció

Életvitel
gyakorlati

Téli foglal- Téli sportágak,

Szánkózás

Az iskolai sajátosságoknak és

kozás

Hógolyózás

hagyományoknak megfelelően: természetben végzett Természettudományos

ismeretek

Korcsolyázás

szánkózás,
korcsolyázás,

Ember
természetben

6 óra

szabadidős
tevékenységek.

hógolyózás,
fizikai tevékenység.
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kompetencia

és

a

hóemberépítés,
Hóemberépítés sportok.

egyéb

téli
Rendszeresen és

Szociális és állampolgári

örömmel végezzen

kompetencia

sportok

sportjellegű

Kezdeményezőképesség
és

Játék a

mozgástevékenységet vállalkozói kompetencia

szabadban

télen is a szabadban.

Egyéb téli

Játékok a szabadban.

Tér és idő.

Alapképes- Általános testi
ségek
fejlesztés
2 óra

képességek
fejlesztése

Kondicionális
és
Nyújtó-lazító és általános

A gyakorlatok pontos, Társas kapcsolatok és

fejlesztő szabályos
végrehajtása és

Életvitel
gyakorlati

koordinációs

képességeket
gimnasztika

képességek

Ember
gyakorlatok /szabad, páros, kézi a teljesítő képességek Hatékony, önálló tanulás természetben

Anyanyelvi
kommunikáció

ismeretek

fejlesztése /erő, szeres/, köredzés.

növelése.

Ember
Szociális és állampolgári társadalom

állóképesség, Futó- és fogójátékok, sor- és

A játékszabályok

kompetencia
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és

a
és

gyorsaság,

váltóversenyek

ügyesség,

Labdás ügyességet
egyéni és

ismerete.
fejlesztő
Javuljon a

hajlékonyság/ társas gyakorlatok, játékok.

sportmozgások
minősége

kötött és

és mennyisége.

játékos

Tér és idő.

formában
Önvédelem Önvédelem

Kezdeményezőképesség
és

Grundbirkózás Tolások, húzások, emelések.

A fegyelmezett

és küzdő-

Páros küzdő

Küzdelem az egyensúly

magatartás, fájdalomés
vállalkozói kompetencia

sportok

gyakorlatok

megtartásáért.

monotónia tűrés

Csapat

Kakasviadal, kötélhúzás, told ki
a
kialakítása. Az értelmi kompetenciák,

4 óra

képesség,
küzdőjátékok körből, egyszerűsített rugby stb. gyors

Szociális és állampolgári

bátorság, Anyanyelvi
kommunikáció

helyzet felismerés, jó Esztétikai-művészeti
megfigyelő készség és tudatosság és
képesség fejlesztése, kifejezőképesség
hasznos szokások
kialakítása.
Tér és idő.
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Hatékony, önálló tanulás

Gondolkodás és
tanulásfejlesztés.
Torna

Speciális előkészítő,
Speciális tornászos Nyújtó-lazító, rávezető

20 óra

gimnasztikai
képességfejlesztés egyensúlyérzék /szabad,

cél

és Ismerje
izomzatának

meg Anyanyelvi
kommunikáció

gyakorlatok
működését és tudja

Esztétikai- művészeti

eredményesen
használni.

tudatosság és

Talajtorna

et fejlesztő

társas és szer/.

Gyűrű

gyakorlatok,

Támasz- és függő gyakorlatok. Legyen birtokában a kifejezőképesség

Gerenda

támasz
függő

Szekrényugrás

gyakorlatok,

Talaj: gurulóátfordulás előrehátra

képességeknek
elemek

kötélmászás.

klb. kiinduló
helyzetekbe,

és gyakorlatok

kompetencia

biztonságos
végrehajtása

Természettudományos

Speciális

Életvitel
gyakorlati

és
Kötélmászás egy és két kötélen. megfelelő

és

az
Szociális és állampolgári

befejező

spárga, híd, zsugor fejállás,

mérlegállás,
előkészítő, cél kézállásba,

Hatékony, önálló tanulás

fellendülés érdekében.
Fegyelmezett

és rávezető

kézen
átfordulás
összekötő

gyakorlatok.

elemek /lépések, fordulatok/,

Talaj-, gyűrű-, összefüggő gyakorlat.

oldalt,
koordinációs
képességekkel
rendelkezzen.

252

kompetencia

ismeretek

és

gerenda

Gyűrű /alacsony, és magas/:

Ismerje a segítségadás

tornaszer

alaplendület,
lefüggés,

módját és helyét.

elemei,

hátsó
függés,
leugrás.

összetett

Elemkapcsolatok.

lebegőfüggés,

homorított Szerezzen
sikerélményt a
mozgás végrehajtása

R A Y
GAM
gyakorlatai.

Gerenda: Helyváltoztatások
előre-

során.

Szekrényugrás.

hátra,
mellső
fordulatok,

Tér és idő.

ÖK

Gondolkodás és

LZ

mérlegállás,

leugrás függőleges repüléssel.

Ö
tanulásfejlesztés.

Elemkapcsolatok.

YN

Szekrényugrás /45 részes/: guggoló
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•

átugrás, felguggolásleterpesztés.
Szabadidős
sporttevé-

Szabadidős

Asztalitenisz

sporttevékenység Tollaslabda

Alapmozgások
egyéni,

gyakorlása,

páros
és
játékszabályok

csapatjáték, alapmozgások
jártassági

Anyanyelvi
A sportágra jellemző kommunikáció

kenység

Floorball

megismerése.

szinten
ismeretének

2 óra

Aerobic stb.

Mozgáskultúra fejlesztése.

kibővítése és

Életvitel
gyakorlati

és
2010
.

Szociális és állampolgári ismeretek
való
.1 évi

kompetencia

szám
alkalmazása.
Tér és idő.
Gondolkodás és
tanulásfejlesztés.
Prevenció
3 óra

Prevenció
Relaxáció

2-4-8-16 ütemű, 2Légző, relaxáló,3 alapformát

Anyanyelvi
Ismerjenek 5-10 olyan kommunikáció

Életvitel
gyakorlati

általános és

tartalmazó szabadgyakorlatok
és
feszültségoldó, légző- Hatékony, önálló tanulás ismeretek

speciális

szabadgyakorlati
alapformájú társas-,

tartásjavító

kéziszerés
szergyakorlatok

lazító gyakorlatot,

Esztétikai- művészeti

Ember
természetben

tudatosság és

Ember
társadalom

egyszerű
amelyekkel testük
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és

a
és

gyakorlatok.
A

együttes és önálló végrehajtása. ellazulását, relaxálását kifejezőképesség
Tartásjavító, a gerincoszlop

izomegyensúlyának
támasztórendsz medence

és

biztosítja.

Kezdeményezőképesség
és

A leggyakoribb

vállalkozói kompetencia

a

mozgásszervi
er deformitásait középállásának automatizálását betegségek
megelőző,

biztosító gyakorlatok, valamint
az
megelőzését elősegítő,

ellensúlyozó

egyéb ortopédiai elváltozásokat mobilizáló és erősítő

gyakorlatok.

megelőző,
gyakorlatok.

Sérülések

Játékos előkészítő

ellensúlyozó
gyakorlatok ismerete.
Testtartásjavító

megelőzése és feladatmegoldások.

gyakorlatok
elsajátítása.

rehabilitáció.

Gondolkodás tanulás
fejlesztése.

Speciálisan

A sportágra
technikai és

jellemző

alap

Életvitel
gyakorlati

Speciális labdás

kok

képességfejlesztés előkészítő, a

taktikai elemek ismerete és
játék
fejlődése. A

Szociális és állampolgári ismeretek

8 óra

Kézilabda

közbeni alkalmazása.

kompetencia

labdás

Labdás ügyesség

Anyanyelvi
kommunikáció

Labdajáté-

labdaátadások,
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Ember
természetben

és

a

Ember
labdabirtoklások és a Hatékony, önálló tanulás társadalom

Kosárlabda

ügyességet

Labda nélküli mozgások,

Röplabda

fejlesztő

labdakezelési gyakorlatok és
labdás
pontszerzések

Kezdeményezőképesség
és

Labdarúgás

feladatok,

képességfejlesztés.
Labdaátadások és

vállalkozói kompetencia

játékok. A

átvételek helyben és mozgás
közben.
fejlődése. A támadó és

motorikus

A pontszerzés lehetőségeinek védő feladatköröket

képességek

gyakorlása. A támadó és védő ismerjék
játékos
mozgásukat

eredményességének

legyenek
fejlesztését és a mozgásformáinak gyakorlása. ennek
tanulók

és
képesek

alávetni. Ismerjék a
Játékszituációk felhasználása. klb.

Előkészítő,
könnyített
játékigényének versenyszerű

és
posztokat, tudjanak a
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és

kielégítését

játékokban való részvétel.

posztoknak
megfelelően

szolgáló

helyezkedni
játékban

testnevelési

tudják alkalmazni a

játékok. Az

megtanult elemeket.

iskola feltételei,

Szabályismeret.

a tanulók

Tér és idő.

érdeklődése és

Gondolkodás tanulás

a tanár

fejlesztése.

irányultsága
függvényében
választott két
sportjáték
közül a másik
elemeinek
gazdagítása,
főbb támadási
és védekezési
megoldásainak
elsajátítása.
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és

a

Speciális
előkészítő
Bemelegítő és célgyakorlatok,

és Futó- ugródobó iskolák

Anyanyelvi
kommunikáció

Életvitel
gyakorlati

Atlétika

Speciális

7 óra

képességfejlesztés spec.

futó- ugró-dobó iskolák,
rávezető

hatására az atlétikai

Kezdeményezőképesség
és
ismeretek

Futás

gyakorlatok

mozgások
végrehajtása

Ember
vállalkozói kompetencia természetben

Ugrás
Dobás

gimnasztika,
előkészítő és

Futás-álló- és térdelőrajt,

harmonikus legyen.

Ember
Szociális és állampolgári társadalom

rávezető

gyorsfutások (2060m), iramfutások

Futásuk könnyed,

kompetencia

gyakorlatok,

(különböző
tartós

erőlködés mentessé

sportág

futás (4-12’), akadályfutás
alacsony

váljon.

specifikus

segédeszközök
váltófutás

Az ugrások fontosabb

mozgások

köríves futópályán

mozzanatainak

Futás-

Ugrás-távolugrás guggoló

(nekifutás, elugrás,

távolságokon),

felett,

rajtgyakorlatok, technikával, magasugrás átlépő légmunka, talajra

vágta-, iram-,

technikával

érkezés) ismerete,

akadály,

Dobás- kislabdahajítás 5-ös

hangsúlyosabbá tétele.

váltó-, tartós

dobóritmussal,
helyből- és

A hajítás, lökés

súlylökés
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és

a
és

futás

becsúszásból

ívképzésének
elsajátítása.

Ugrás- távol- és

Gondolkodás tanulás

magasugrás

fejlesztése.

Dobás-

kislabdahajítás
súlylökés

Év végi

Fizikai képességek Mini

12’ futás

Anyanyelvi
Tanévvégi edzettségi kommunikáció

felmérés

mérése

Helyből távolugrás

állapot felmérése.

5 óra

Hungarofitt

felmérés (1+4) Hanyattfekvésből felülés

Tér és idő.
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Karhajlítás és nyújtás

Hason fekvésből törzsemelés és
leengedés
Úszás

Hátúszás

Előkészítő

Vízben végzett mozgások

10 óra

Mellúszás

(speciális

vízbiztonság
előkészítése a parton. A helyes kialakítása.

gimnasztika,

légzéstechnika
kialakítása.

sekély- és

A választott úszásnem kar- és

mélyvizes

lábgyakorlatai, a kar- és a
lábmozgás
biztonságosan és

Gyorsúszás

összekapcsolása,
bemelegítés) és levegővétellel,
úszó

és

Anyanyelvi
kommunikáció

Vízhez szoktatás,

siklás Tudjon
úszásnemben

Szociális kompetencia
egy
Természettudományos

technikailag helyesen, kompetencia

Esztétikai- művészeti

úszás
folyamatosan úszni.

tudatosság és

folyamatos úszások (25-50 m). Gondolkodás tanulás kifejezőképesség
fejlesztése.

gyakorlatok.
Egy
úszásnemben
teljesítménykép
es technika
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Hatékony, önálló tanulás

kialakítása.
Szabadidős Szabadidős
sporttevé-

Asztalitenisz

sporttevékenység Tollaslabda

Alapmozgások
egyéni,

gyakorlása,

páros
és
játékszabályok

csapatjáték, alapmozgások
jártassági

Anyanyelvi
A sportágra jellemző kommunikáció
Szociális és állampolgári

kenység

Floorball

megismerése.

szinten
ismeretének

4 óra

Aerobic stb.

Mozgáskultúra fejlesztése.

kibővítése és

Nyári szabadidős sportágak

alkalmazása.

gyakorlása.

Gondolkodás tanulás
fejlesztése.
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való
kompetencia

A tantárgy fő követelményei:
- rendezetten és szabályosan végezzék a fizikai képességek felmérését, mutasson javulást az év végi
felmérés eredménye
- fegyelmezetten hajtsák végre a szervezési gyakorlatoknál kapott utasításokat,
- ismerjenek és helyesen alkalmazzanak 5-10 feszültségoldó és légző-lazító gyakorlatot, amelyek testük
ellazulását, relaxálását biztosítja,
- sajátítsanak el életkoruknak megfelelő testtartásjavító gyakorlatokat, és ismerjék a leggyakoribb
mozgásszervi betegségek megelőzését elősegítő, mobilizáló és erősítő gyakorlatait,
- tudjanak sokoldalú előkészítő és képességfejlesztő gyakorlatokat szabályosan és teljesítő képesen
végrehajtani,
- atlétikában: futásuk váljon könnyeddé, erőlködésmentessé; ismerjék és legyen hangsúlyozottabb az
ugrások fontosabb motívumai; érezzenek rá a hajítás és a lökés ívképzésére,
- az atlétikai mozgásuk váljon összerendezettebbé, javuljon a teljesítményük önmagukhoz képest,
- tornában: legyenek birtokában a megfelelő képességeknek az elemek és gyakorlatok biztonságos
végrehajtása érdekében,
- törekedjen a gyakorlásnál és a bemutatásnál a helyes testtartásra, a fegyelmezett végrehajtásra, ismerje
a segítségadás módját és helyét,
- labdajátékoknál: ismerjék és alkalmazzák az alapvető labdakezelési módszereket,
- tudjanak alkalmazkodni a játékhelyzetekhez, ismerjék a különböző posztokat, tudjanak posztoknak
megfelelően helyezkedni,
- ismerjék az alapvető és fontos játékszabályokat,
- az önvédelemnél: legyenek bátrak, alakuljon ki a gyors helyzet felismerése, képes legyen a sportszerű
küzdelemre,
- tudjon egy úszásnemben technikailag helyesen, biztonságosan és folyamatosan úszni,
- váljon igénnyé a szabadidőben és a télen végzett sportmozgások önálló gyakorlása, rendszeresen és
örömmel végezze ezeket a mozgásokat.
Ellenőrzés, értékelés, minősítés
Célja:
- következtetés a tanítás és tanulás hatékonyságára
- a tanulók megerősítése abban, hogy mozdulataik végrehajtása megfelel a követelményeknek
- a végrehajtási hibák feltárása, javítási támpont
- a fejlődési mérték tükrözése, a tanulók eredményeinek viszonyítása a korábbi teljesítményeihez
- motiválás (az értékelés ösztönző legyen) és felzárkóztatás (fejezze ki a tanulók közötti
felkészültségbeli különbséget)
Bemeneti és kimeneti mérés a motorikus képességek felmérése / Mini Hungarofit 1+4 /
célja az év eleji fizikai állapot felmérése, az éves mozgásanyag és a terhelés igazítása, tervezése,
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módja a szükséges előkészítés és bemelegítés után az egyes képességeket csoportosan mérjük fel, az
eredményeket regisztráljuk, értékelése az országos útmutató szerint.
Módja:
- fontos az állandó tanári megfigyelés, mozgásjavítás, segítségadás és ellenőrzés,
- az első sikeres kísérletek kapjanak elismerést, a sikertelen végrehajtások ne szegjék kedvüket,
- a feladatok során mindenképp értékelni kell az aktivitást, kapjanak megerősítést abban, hogy
mozdulataik végrehajtása megfelel a követelményeknek,
- folyamatosan szükséges a végrehajtási hibák javítása,
- az osztályzást gondosan elő kell készíteni, a jegyek tükrözzék az egyéni fejlődés mértékét,
- csapat munkában nem szabad figyelmen kívül hagyni a mutatott magatartást, a szabályok ismeretét és
azok betartását,
- technikai elemek játék közbeni alkalmazása, adott taktikai feladatok megoldása, a támadás és
védekezés összhangja,
- sportági mozgáselemek, feladatok és gyakorlatok bemutatása,
- sportáganként legalább egy érdemjegy és havonta egy aktivitási jegy szülessen, a leggyengébb jegy az
elégséges.
Ajánlott irodalom
Testnevelés és sport sorozat / Dialóg Campus Kiadó /
- Makszin Imre: A testnevelés elmélete és módszertana, Budapest, 2007
- Rétsági Erzsébet: A testnevelés tantárgypedagógiája, Budapest-Pécs, 2000
- Rétsági Erzsébet: Kézikönyv a testnevelés tanításához (5-8. osztály) ÚJ, átdolgozott kiadás,BudapestPécs, 2003
- Barbara és Thomas Oettinger: Funkcionális gimnasztika, Budapest, 2000
- Nagy Ernő: Küzdősportok az iskolai testnevelésben? Budapest, 2001
- 1000 Játék és gyakorlat sorozat – (kézikönyv tanároknak, edzőknek, pályaedzőknek, versenyzőknek)
Szerzői kollektíva / Dialóg Campus Kiadó / Budapest, 2000 x 1000 Bemelegítő játék és gyakorlat
- 1001 Úszás játék és gyakorlat
- 1003 Atlétika játék és gyakorlat
- 1005 Röplabda és strandröplabdajáték és -gyakorlat
- 1006 Kosárlabdajáték és -gyakorlat
- 1008 Torna játék és gyakorlat
- 1009 Labdarúgójáték és -gyakorlat
- 1012 Szabadidős játék és -gyakorlat
- 137 Alapjáték és –gyakorlat
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- 704 Kézilabdajáték és -gyakorlat
PATRÓNUSI FOGLALKOZÁS
A foglalkozás sajátosságai:
A patrónusi foglakozások kiemelten fontosak az előkészítő évfolyamon résztvevő diákok számára,
hiszen kiscsoportos foglakozások keretén belül lehetőségük van az önmegismerésre, a társas
kapcsolatok tudatos alakítására, a szabad véleménynyilvánításra, tanulásbeli és más aktuális problémáik
megbeszélésére, megvitatására, az egészséges életmód igényének kialakítására, a társadalmi viselkedési
normák elmélyítésére stb.
A tanulók a foglakozások során olyan ismeretekhez jutnak, olyan készségeket, képességeket sajátítanak
el a gyakorlatok elvégzése közben, melynek segítségével megismerhetik önmagukat, társaikat és a
környező világot. Részt vehetnek saját közösségük szabályainak a megalkotásában. Segítséget kapnak
az önnevelésre való képesség kialakításához, az állandó önkontrollhoz, s a társas kapcsolatok
létrehozásának módozataihoz. Közben megtanulják figyelmüket tudatosabban irányítani, kulturáltan
beszélgetni, vitázni, érdekeiket érvényesíteni társaikkal. Fejlődik kommunikációs képességük.
A közösségen belüli szerepvállalásuk során nő önmagukkal és társaikkal szembeni felelősségérzetük.
Toleránsabbá válnak környezetük tagjaival szemben, tisztelik azokat. Jobban tudnak alkalmazkodni a
környezet adta lehetőségekhez. Felismerik az érzelmek és a viselkedésformák kapcsolatát.
Megpróbálnak egyre tudatosabban uralkodni érzelmeiken, indulataikon. A konfliktuskezelés békésebb
útjaira törekednek. Megismerik az egészségmegőrző szokásokat, az egészséget károsító tényezőket.
Eljutnak arra a szintre, hogy megkülönböztessék a jót a rossztól, ezáltal fejlődik helyzetfelismerésük és
ebből fakadóan a döntésre való képességük. Képessé válnak a kritikai gondolkodás és döntéshozás
lépéseinek az alkalmazására. Alkalmasak lesznek reális célok megfogalmazására, pályaválasztási
terveiknek a követésére. Megértik a határozott visszautasítás fontosságát az egészséget károsító
tényezőkkel szemben. Felfedezhetik önmaguk megvédésének lehetőségeit és annak felelősségét.
A patrónusi foglakozások minden esetben tevékenység- és problémacentrikusak.
Alapvető kommunikációs formákat sajátítanak el, az ismereteken túl szituációs játékok és didaktikai
játékok keretében készségeiket fejlesztik és gyakorolják, illetve a beszélgetések során alkalmat kínálunk
problémahelyzetek elemzésére, megoldások keresésére és megvitatására.
A tanterv kiemelt céljai és feladatai:
Az életkori sajátosságokból adódóan a patrónusi foglakozások cél- és feladatrendszere kiemelkedően
fontos, ezek feldolgozása valamennyi pedagógus feladata és szakmája.
Célok, feladatok:
- Életkori sajátosságok megélése és megértése
- Az ambivalencia kezelése
- Család szerepe a személyiségfejlődésben
- Társas kapcsolat hangsúlyozása, kezelése – A szociális képességeik (a kapcsolatteremtés, a
kommunikáció, az empátia, a tolerancia, a kooperáció, a konfliktuskezelés, stb. képességeinek)
fejlesztése, főként az iskolában, kollégiumban, osztályban, csoportban megélt saját élmények alapján.
A személyiségben rejlő lehetőségek és gátak feltárása, a személyiség stabilizálása. Készség és képesség
a tartalmas, harmonikus emberi kapcsolatok kialakítására és ápolására.
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- Testi-lelki egészség megőrzése – Az egészségnek mint alapértéknek az elfogadása, az egészség
megőrzés igényének felkeltése, az egészségkárosító szokások, szenvedélyek kialakulásának
megelőzése, ezek leküzdésére való akarat, készség, képesség alakítása. A mentálhigiéné, lelki egészség
iránti igény felkeltése, erősítése, a megőrzéséhez szükséges készségek és képességek kialakulása. A
tolerancia elvének és gyakorlásának elfogadása, az előítéletekkel való szembesülés, és leküzdésének
igénye.
- Környezettudatosság – Érdeklődés a világ dolgai iránt, a globális problémáknál az egyéni felelősség
belátása, a folyamatos tájékozódás iránti igény felkeltése. A fenntartható fejlődés jelentőségének
tudatosítása.
Általános fejlesztési követelmények:
- segíteni a tanulót abban és megtanítani őt arra, hogy önmagát érdekesnek és értékesnek lássa, az élete
célját keresse, másokra odafigyeljen, másokkal kommunikáljon,
- segíteni abban, hogy tartozzék valahová, valakihez, akik elvárják tőle, hogy igényes legyen, s akiknek
nem csak kényszerből, de belső akaratából is meg akar felelni,
- felismerje, hogy az élet felnőttként való megéléséhez önbizalom, önhit kell,
- ráébreszteni a felelősségteljes gondolkodás fontosságára, az emberi élet méltóságára, a környezettel
való harmonikus együttlét igenlésére,
- legyen fogékony a társadalmi együttélés szabályainak megismerésére, a tudatos belátáson alapuló
kritika elsajátítására, az önálló tájékozódásra és a tudatos életvezetéshez szükséges jellemvonások,
készségek és ismeretek fejlesztésére,
- ráérezzen a kiegyensúlyozott életmód és életvitel jelentőségére a saját egészségében,
- a life-long learning alapjainak megteremtése.
Belépő tevékenységformák
Kulturált nyelvi magatartás:
- eligazodás az alapvető kisközösségi beszédhelyzetekben,
- gyakorlatok a vitakultúra fejlesztésére, saját álláspont kialakítása,
- együttműködés a beszédpartnerekkel, a másik ember közlésének egyre pontosabb felfogása a
mindennapi élethelyzetekben,
- képesség önellenőrzésre a kommunikációs magatartásban,
- a verbális eszközök és a nem verbális kifejezés ellentmondásának felismerése; a beszéd és cselekedetek
ellentmondása vagy összhangja; egyéni, páros, csoportos kreatív gyakorlatok hétköznapi szituációk
megjelenítésében, kritikájában; verbális elemek nélküli szituációk értelmezése, párbeszéd alkotása, a
nem verbális elemek szerepének megfigyelése, alkalmazása.
Szövegértés, szövegalkotás:
- az audiovizuális eszközökkel megjelenített és olvasott információk mögöttes jelentéseinek keresése,
értelmezése, lényegének kiemelése,
- kreatív szövegalkotás, önálló vélemény megfogalmazása
Tanulási képesség:
- az ismeretek bővítése, rendszerezése, elmélyítése,
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- többféle forrásból gyűjtött anyag válogatása, feldolgozása,
- az önkontrollra való igény kialakítása,
- önálló felkészülés,
- informatikai eszközök használata.
Évi óraszám: 74 óra Heti óraszám: 2 óra
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Témakör

Téma

Tevékenység

Tartalom

A
harmonikus Önismereti
személyiség
személyiségfejlesztő

Önismeret

Énkép – pozitív,

8 óra

negatív, reális és kialakítása,
irreális
személyiségünk
énkép

Tudás- és

Fejlesztendő

Kapcsolódó

képességterület

kulcskompetencia

műveltségi terület

Kommunikáció

Anyanyelvi

Életvitel
gyakorlati

Mindennapi

kommunikáció

ismeretek
Ember
társadalom

és

feladatok

megismerése, elfogadása, Szituációs játékok

életünk

Szociális és

fejlesztésének igénye.

Beszélgetés a tanulókkal

Szabályok

állampolgári

Felelősség önnön

Feladatlap kitöltése

Gondolkodásfejles kompetencia

személyiségünk és saját
sorsunk
Törekvés

ztés

alakításáért.
ség és vállalkozói

önmagunk
megbecsülésére.
Társas

kompetencia

Egyén és közösség Az egyén és a közösség Játékos feladatok

kapcsolatok Konfliktuskezelés együttműködéséhez
16 óra

Kezdeményezőképes-

szükséges
ismerete,

normák

szerepük
(házirend,

tisztázása

Egyéni
és
gyakorlatok

Szabályok
csoportos
Kommunikáció

Szituációs játékok

Mindennapi

Beszélgetés a tanulókkal

életünk
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és

és

szokások, erkölcs, jog,

Vita

Tér és idő

törvények, szabályok).

Drámapedagógiai
módszerek,

Gondolkodásfejles

A
harmonikus
kapcsolatok
tevékenységek

ztés

létrejöttéhez szükséges

Filmek alapproblémáinak

tulajdonságok,
képességek

megvitatása

megismerése, fejlesztése
(figyelmesség,
udvariasság,
kímélet, tisztelet,
méltányosság, tapintat,
humor,
empátia,

tolerancia,

segítőkészség,).
Iskolán és családon kívüli
kötődések, beszédstílus,
szabadidős programok,
szokások,
formák.

viselkedési

Partnerkapcsolatok
helyes
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kezelése (egyenrangúság,
egymásra
partner

figyelés,

elfogadása,
alkalmazkodni
tudás,
őszinteség).

felelősség,

Hullámhegyek
völgyek a

és -

kapcsolatokban
veszekedés,

–

konfliktusok,
agresszivitás,
érdekek ütközése és
érvényesítése. A családon

belüli
erőszakkal
kapcsolatos
kérdések: felismerése,
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kezelése, hová lehet
segítségért fordulni.
Aktuális

Az
Az eredmény és a sikertelenség

esetleges Önismereti
személyiségfejlesztő

tanulás
feltételeinek

okainak
Személyre

feltárása.

problémák

megbeszélése

szabott
stratégiák

tanulási

2 óra

Szabályok

Anyanyelvi

Életvitel
gyakorlati

feladatok

Kommunikáció

kommunikáció

ismeretek

Mindennapi

A hatékony, önálló

Ember
társadalom

és

Beszélgetés a tanulókkal

életünk

tanulás

Életvitel
gyakorlati

és

Anyanyelvi
kommunikáció

ismeretek

életünk

Szociális és

Ember
társadalom

Szabályok

állampolgári

Aktuális feladatok kidolgozása.
A
motiváció
megteremtése.

és

és

Gondolkodásfejles Szociális és
ztés

állampolgári
kompetencia
Kezdeményezőképessé
g és vállalkozói
kompetencia

Család

A családi
családi

8 óra

kapcsolatok,
élethelyzetek,

élet, Családon
kötődések,
szokások,
formák.

belüli
Szituációs játék

Kommunikáció

viselkedési

Családi problémák és

Drámapedagógiai módszerek, Mindennapi
tevékenységek

szerepek, érzelmek. megoldási lehetőségeik. Filmek alapproblémáinak
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és

A szülők, az anya, Nevelési ártalmak
apa,
családban.

a
válás,
egyedüllét, a

megvitatása

Tér és idő

A család és az iskola
közötti
Beszélgetés a tanulókkal

a gyerekek, a
nagyszülők,
házasság,

a

a egyenlőtlenségek
áthidalása.

kompetencia

Gondolkodásfejles Kezdeményezőképesztés

Vita

ség és vállalkozói

az
kompetencia

barátság.
Szerelem

Párkapcsolatok,

Barátságszerelem, kötődés,

Beszélgetés a tanulókkal

Kommunikáció

Anyanyelvi

Életvitel
gyakorlati

Szexualitás

ismerkedésgátlások,

feltétel
elfogadás,

Vita

Mindennapi

kommunikáció

ismeretek

8 óra

felkészülés
családi

Szociális és

Ember
társadalom

családalapítás

nélküli

a
bizalom, egy kapcsolat Drámapedagógiai módszerek, életünk

kezdete
és
életre, együttélés, megcsalás,

és

vége,
tevékenységek

Szabályok

állampolgári

fogamzásgátlás, nemi

Filmek alapproblémáinak

Tér és idő

kompetencia

betegségek.

megvitatása

Gondolkodásfej- Kezdeményezőképes-

Szakember
nőgyógyász,

–

védőnő,
lesztés

ifjúságvédelmi felelős,
iskolapszichológus
bevonása
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ség és vállalkozói
kompetencia

–

és

Testi-lelki

Az egészég, mint
az
Prevenció

Beszélgetés a tanulókkal

Kommunikáció

Anyanyelvi

Életvitel
gyakorlati

egészség

élet legfőbb értéke Az egészség megőrzés

Vita

Mindennapi

kommunikáció

ismeretek

igényének felkeltése, az Drámapedagógiai módszerek, életünk

Szociális és

Ember
társadalom

egészséges életmód

Szabályok

állampolgári

Ember
természetben

Tér és idő

kompetencia

16 óra

tevékenységek

szokásainak kialakítása,
a
Filmek alapproblémáinak
megvitatása

Gondolkodásfej- Kezdeményezőképes-
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és

és
a

sportos életforma iránti
igény
Szakember
felkeltése, az egészséges nőgyógyász,
táplálkozás
hangsúlyozása.
Szorongás,
feszültség,

–

védőnő,
lesztés

ifjúságvédelmi felelős,
stressz, iskolapszichológus
bevonása

ség és vállalkozói
kompetencia

–

A lelki egyensúly depresszió, melankólia,

elvesztésének

kudarcok.

következményei

Szenvedélybetegségek:
nikotin-, alkohol-, drog-,
szerencsejátékfüggőség.
Bűnmegelőzés

Az
egyéni Pályaválasztási
Pályaorientáció adottságok,
életvezetési
6 óra

képességek
megismerésén
alapuló

tanácsok.
A felkínált képzési

és Önismereti
személyiségfejlesztő
feladatok
Beszélgetés a tanulókkal
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és
Kommunikáció

Anyanyelvi

Életvitel
gyakorlati

Mindennapi

kommunikáció

ismeretek

Szociális és

Ember
társadalom

életünk

és

és

önismeret
fejlesztése.

lehetőségek,
szakmacsoportok

Szakember –pályaválasztási Szabályok

állampolgári

A
legfontosabb
pályák,
bemutatása.

tanácsadó – bevonása

Tér és idő

kompetencia

foglalkozási ágak

„VENDÉGVÁRÓ
PROGRAM”

Gondolkodásfej- Kezdeményezőképes-

tartalmának,

Interjúkészítés

lesztés

követelményeinek
és a
hozzá
utaknak,

ség és vállalkozói
kompetencia

vezető

lehetőségeknek
megismerése.
„Nyíló világ” A környezettudatos A természeti környezet Beszélgetés a tanulókkal

Kommunikáció

Anyanyelvi

Életvitel
gyakorlati

8 óra

Vita

Mindennapi

kommunikáció

ismeretek

Szituációs játékok

életünk

Szociális és

Ember
társadalom

Szabályok

állampolgári

Ember
természetben

Növények, állatok védelme és Tér és idő

kompetencia

Művészetek

életmódra nevelés védelme, az ökológiai
egyensúly megőrzése,
zajártalom,
levegőszennyezés,
víztermészetvédelem,

Internetes anyaggyűjtés
és

jeles környezetvédelmi növények
napok:
környezetünk

ültetése,
Gondolkodásfej- Kezdeményezőképes- Informatika
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és

és
a

víz, madarak, fák, föld
napja,
szebbé tétele (parkosítás,

lesztés

ség és vállalkozói

szelektív
hulladékgyűjtés,

hulladékgyűjtés,
kapcsolatfelvétel

Felelősségteljes

kompetencia

energiatakarékosság.

természet/környezetvédelmi életmód

Digitális kompetencia

szervekkel).

Esztétikai – művészeti
tudatosság és
kifejezőképesség

Anyanyelvi

A hatékony,
kommunikáció önálló
tanulás

Szociális és
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állampolgári
kompetencia
Kezdeményezőképesség és vállalkozói
kompetencia

Szabályok

KommunikációMindennapi életünk

Önismereti
és
személyiségfejlesztőfeladatok

Beszélgetés a
tanulókkal

okainak
Az
esetlegesfeltárása.
sikertelenség
Személyre

szabott
tanulási
stratégiák

Gondolkodásfej-lesztés

A
motiváció
kidolgozása.megteremtése.
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Az eredmény és a

tanulás
feltételeinek

Aktuális
megbeszélése feladatok

Aktuális

problémák

2óra

Ellenőrzés, értékelés, minősítés:
Célja:
xkövetkeztetés a tanítás és tanulás hatékonyságára,
xannak számbavétele, hogy mely követelmények teljesítésében értek el a tanulók kiemelkedő, illetve mely területeken gyenge teljesítményt,
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- a tanulók fejlődésének viszonyítása korábbi teljesítményeikhez.
Folyamatosan:
- a diákok szóbeli és írásbeli teljesítményének értékelése és minősítése szóban, és szövegesen
Módjai:
- közvetlen tanári megfigyelés szóbeli és írásbeli értékeléssel,
- osztályfőnökkel, szaktanárokkal való egyeztetés, tájékozódás után szóbeli és írásbeli értékeléssel
(műhelymunka).
Követelmények:
- aktív részvétel a patrónusi foglalkozásokon, csoport és egyéni munkában,
- az életkornak megfelelő szövegalkotási képesség, szókincs, kifejezőképesség fejlődése,
- olvasható, jó tempójú egyéni írásmód és olvasás,
- személyiségi jegyek fejlődés (tolerancia, másság elfogadása, empátia, konfliktuskezelés
stb.), x igényesség kialakítása önmagával szemben.
Ajánlott irodalom
Aszmann Anna (szerk.): Egészségvédelem az oktatásban
Bagdy Emőke -Telkes József: Személyiségfejlesztő módszerek az iskolában Bácskai Júlia:
Magánélettan1-2
Dr. Berend Mihály: Útmutató a "Felkészülés a családi életre" tantárgy oktatásához. Dr. Czeizel Endre:
Felkészülés a családi életre
Dr. Kisida Erzsébet: Állampolgári ismeretek Kiss Albert: Szexuálkultúra
Pease, Allan Testbeszéd Rudas János: Delfi örökösei
Dr.Sille István: Illem, etikett, protokoll
Vekerdy Tamás: Kicsikről nagyoknak 2. (Az iskoláskor)
Walker, Jamie: Feszültségoldás az iskolában (Játékok és gyakorlatok) Zsidi Zoltán: Hagyjuk sorsára?
(Magatartászavar fiatalkorban) Popper: A belső utak könyve
Mohás: Ki tudja mi a siker? Boros:Érték-iskola-család
Mérei: Közösségek rejtett hálózata
Weiss, C. : Az iskolai osztályok szociológiája és szociálpszichológiája Regele : Társas kapcsolatok
Pawek, R. : Osztályközösség- iskolai demokrácia Csepeli : A hétköznapi élet anatómiája
Buda B.: Empátia – a beleélés lélektana
Dögei I.: Tizenévesek iskolai, illetve tanár-tanuló konfliktusai (Szociológia, 1988. 3. sz. 327–342. o.)
Gabnai K.: Drámajátékok
Gordon, T.: T. E. T. A tanári hatékonyság fejlesztése
Szekszárdi J. : Konfliktusok (Iskolapolgár Alapítvány, Bp. 1994.)
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Szekszárdi J. : Utak és módok (Pedagógiai kézikönyv a konfliktukezelésről. IFA- Magyar ENCORE,
1995) Fromm, E.: A szeretet művészete (Helikon 1984)
Holt, J.: Iskolai kudarcok
Liskó J.: Kudarcok középfokon (im) Mohás L.: Ki tudja mi a siker? (im) Ranschburg: Szeretet, erkölcs,
autonómia
Czeizel E.: A tizenévesek gondjai, Az optimális családtervezés
Dr. Fenwick, E.–Dr. Walker, R.: Hogyan működik a szex? Átfogó útmutatás a gyermekek testi, érzelmi
és szexuális felnőtté válásához (Subrosa , 1994.)
Dr. Marczell: Korunk réme, az AIDS (Subrosa , 1995.)
Szőllősi Zs.: Az egészségmegőrzés kultúrája (In: Kézikönyv osztályfőnököknek)
Multikulturális eszközök:
Philadelphia, Trainspotting, Ray, Egy kosaras naplója, Karesz végakarata, Kosztoláyni: Édes Anna
filmes feldolgozása, Holt költők társasága, Bakancslista, A skorpió megeszi az ikreket…, A Te isteni
ágyad, Pretty Woman, Las Vegas végállomás, Édesek és mostohák klippgyűjtemény – Emberi jogok
egyetemes nyilatkozatáról stb.
TERMÉSZETISMERET
A tanterv sajátosságai:
A természetismeret tantárgy esetében a kémia, fizika, biológia és a földrajz tantárgy tudásanyagát és
sajátosságát figyelembe vevő módszerekkel afelzárkózás és a megfelelő szemlélet kialakítását tartja fő
feladatának.
Az előkészítő évfolyam célkitűzése az általános iskolában tanultak elmélyítése; a hiányok pótlása, az új
élethelyzetbe, iskolatípusba, közösségbe került tanulók beilleszkedésének elõsegítése; a kommunikációs
képesség fejlesztése az iskolai és mindennapi élethelyzetekben. Célja, hogy a tanulók képessé váljanak
a természet jelenségeinek elemi szintű értelmezésére. A tantárgy vizsgálódásának középpontjában ezért
nem az egyes természettudományok alaptételei, hanem az élő- és élettelen természet konkrét valósága,
a jelenségek és a környezet áll. A megismerés ebből következőleg összetett. Hozzá kell segítenünk a
tanulókat ahhoz, hogy ismereteiket a kellő szinten tudják alkalmazni, kreativitásuk fejlődjön.
A tanterv kiemelt céljai és feladatai természetismertből:
- Az általános iskolai anyag ismétlése, rendszerezése, a hiányok pótlása
- Az egyéni képességek kibontakoztatásának segítése
- A kreativitás és szocializáltság egyidejű, dinamikus fejlesztése, önállóság, aktivitás, tolerancia,
empátia kialakítása
- A helyi sajátosságok, jellegzetességek (éghajlat, növényvilág, állatvilág, geofizikai tulajdonságok)
megismertetése
- A természetismeret tanítása során a környezet állapota iránti érzékenység, az ökológiai szemlélet,
valamint a helyes környezeti attitűdök, magatartás, értékrend alakítása.
Általános fejlesztési követelmények
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- Legyen képes a természeti, és az ember alkotta környezetről különféle módon szerzett ismereteit
egymással összehasonlítani, csoportosítani, rendszerezni, egyszerű vizsgálatokat, kísérleteket elvégezni,
és azok eredményeit elemezni, kiértékelni.
- Szerezzen gyakorlottságot a mindennapi életben előforduló mérésekben, a hosszúság, a tömeg, az
űrtartalom, a sűrűség, a nyomás, a hőmérséklet és az idő mértékegységeinek használatában.
- Tanári segítséggel legyen képes tájékozódni egyszerűbb enciklopédiákban, lexikonokban, tudjon
ismeretekhez jutni különböző szöveges és képi ismerethordozókból. Tudjon térképen tájékozódni.
- Legyen képes felhasználni, alkalmazni a mindennapi élet problémáinak megoldásában az elemi
természettudományos ismereteit. Lássa be, hogy környezetének állapota saját egészségére is hatással
van, igényelje az egészséges életkörülményeket.
- Ismeretei tegyék lehetővé az élvezeti és kábítószerek (szeszesital, dohány, kábítószer) elutasítását.
Ismerje fel a környezetét szennyező leggyakoribb folyamatokat és anyagokat.
- Legyen képes korábbi ismereteit alkalmazni.
- Ismerje meg a jegyzet- és vázlatkészítés módszereit.
- Ismerje meg az elektronikus információhordozókat is.
Belépő tevékenységformák
- Képesség önellenőrzésre.
- Az olvasott szövegek mögöttes jelentéseinek tudatos keresése.
- Kreatív szövegalkotás.
- Az ismeretek bővítése, önálló és csoportos kutatómunkával.
- Többféle forrásból gyűjtött anyag válogatása, feldolgozása, írásbeli, szóbeli beszámoló készítése.
- Az önkontroll további finomítása: szabályok betartása.
- Önálló tanulói kiselőadások tartása pl. a korszerű táplálkozásról, az egészségkárosító anyagokról,
élvezeti szerekről, szenvedélybetegségekről.
- Egyszerű élettani megfigyelések és vizsgálatok önálló elvégzése.
- A vizsgálatok eredményeinek, tapasztalatainak dokumentálása és értékelése.
- Az új fogalmak megértése és készség szintű használata.
- A kísérleteket értékelő, az általános ismereteket alkalmazni tudó szakszerű megfogalmazások,
érvelések fejlesztése.
- Gyakorlatot kell szerezniük a tanulóknak a feléjük áradó információözönből a tudományosan is
elfogadható információk kiszűrésében, a média kritikus kezelésében.
Évi óraszám: 111 óra Heti óraszám: 3 óra
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Természetismeret
Témakör

Téma

Tevékenység

Tartalom

Tudás és

Fejlesztendő

Kapcsolódó
műveltségi

készségterületek

kulcskompetencia

terület

Anyanyelvi

Magyar nyelv
irodalom

kommunikáció

Matematika

1. Év eleji

A térképi ábrázolás módjai,
Tájékozódás a az
Feladatlap kitöltése

felmérés

tanulók

időjárás elemei, éghajlat,

2 óra

ismereteiről

domborzati formák, tájak és Grafikonelemzés

Éghajlattérképek

Matematikai

közösségek, az ember

elemzése

kompetencia,

Tér és idő

Anyanyelvi

Ember és társadalom

Gondolkodásfejlesztés

kommunikáció

Matematika

Együttműködés a

Esztétikai-művészeti

Életvitel és gyakorlati
ismeretek

Diagramok

Hibás szövegek javítása értelmezése

és

felépítésének felmérése
2. Tájékozódás
a
A térkép

Irány
és
meghatározása

távolság Játékos
térképekkel

feladatok

térképen,

fogalma,

kilométerhálózat használata a

térképismeret

méretaránya,

térképen tájékozódás a fő

Térképvázlat
az

8 óra

jelrendszere.

világtájak alapján.

iskola környékéről

csoportban

tudatosság és

- A tájoló működésének

(Méretarány, irány)

Elfogadás

kifejezőképesség

készítése

értelmezése a mágneses
Túraútvonal
kölcsönhatás vizsgálatával. csoport

Egymásra figyelés Matematikai
tervezés
kompetencia
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A
fő
meghatározása

világtájak
munkában

Kezdeményezőképessé

terepen egyszerű tájoló
segítségével.

g és vállalkozói
Kísérletek a mágnessel

kompetencia

- A domborzat ábrázolása a
térképen, magasság
meghatározása
(leolvasása).
A
térképjelek

leggyakoribb

értelmezése.

3. A földfelszín Domborzati
változása

elemek és

12 óra

formák
(lejtő,
síkság, völgy,

A
felszínformák:

A
magyarországi
nagytájak
Internetes keresők Anyanyelvi

Magyar nyelv
irodalom

- A hegységek és alföldek

összehasonlítása.
Hasonló és

Informatika

kialakulása.

eltérő
jellemzőik

- A legjellemzőbb kőzetek

megkerestetése.
(tanulópárok,

használata, egyéni kommunikáció

földrajzi könyvtári
kutatómunka
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Digitális
kompetencia

és

Ember és társadalom

medence,

tulajdonságai.

fennsík, hegy, - A síkságok kialakulása.
hegység,

A
talaj
jellemzői.

domb,

- A talaj védelme

dombság).

- A víz körforgása
természetben,

2 nagytáj)

Szövegfeldolgozási

Pocsolya-, csatorna-,

módszerek:
aláhúzás,

keletkezése, természetes
vizsgálata

állóvíz
szövegkiemelés,

és összehasonlítása

kulcsszavak
kigyűjtése

a

- Folyóvizek, állóvizek.

mikroszkóp alatt.
Víztisztító
meglátogatása

Diagramok és

- A víz tisztítása egyszerű

koordináta rendszer

módszerekkel.

értelmezése,

-A víz tulajdonságai, biológiai

következtetés

jelentősége

levonása.

- egysejtűek felépítése
4. Környezeti

Az időjárás

Napsugárzás, A fény és anyag Egyéni mérési feladatok A hőtani ismeretek Anyanyelvi

tényezők

elemei.

egyszerű kölcsönhatásainak

alkalmazása
időjárás

(visszaverődés, törés, prizma, Fizikai kísérletek
színek) vizsgálata jellemzői.

10 óra
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Magyar nyelv
irodalom

és

az
kommunikáció

Ember és társadalom

jelenségeinek

Digitális
kompetencia

Életvitel és gyakorlati

megismerésére és

Matematikai

ismeretek

-Felmelegedés, hőterjedés,

Légnyomás és mérése

hőmérséklet.

kompetencia

Matematika
Informatika

- A hőmérséklet észlelése,
mérése.
- A hőmérséklet napi és évi
változása.
-A gázok jellemzői, a levegő
mint
anyag, a levegő nyomása.
- A szél fogalma keletkezése,
iránya.
Földrajzi területek speciális
szelei.
- A csapadék keletkezése,
csapadékformák.
- Halmazállapot változások a
természetben:
fagyás,

megértésére.

olvadás

és

párolgás, forrás és lecsapódás.

Időjárás és Éghajlat fogalma.
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-Hazánk éghajlatának
jellemzői.

5. Bioszféra
8 óra

Biomok

A
Föld
övezetessége.

éghajlati Tájékozódás
földgömbön.

- A növényzeti
jellemzői.

övek

a
A folyamatok

Anyanyelvi

Magyar
irodalom

nyelv

komplexitásának és
Egyes övek kidolgozása az
kommunikáció

Matematika

csoportmunkával.
(éghajlat,

Informatika

alkalmazkodás

Matematikai

határainak
növénytakaró, állatvilág, felismerése.

kompetencia

gazdasági összefüggések)

Digitális
kompetencia
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és

Táblázatkészítés

Evolúció és

- Az élet kialakulása

Egyszerű
rendszerek

logikai
Evolúciós szemlélet

- A növény és állatvilág létrehozása.
rendszerezés fejlődése
rendszertani

A
kialakítása.

- Rendszertani kategóriák, a elkülönítés gyakorlása.
csoportosítás szempontjai

Ábraelemzés,
önálló

- A törzsfa

beszámoló készítés.

érvelés,
gondolkodás

- Az emberré válás folyamata

6. Az ember
20 óra

-A szervrendszerek
Az emberi test anatómiája.

kialakítása. Lényeg
kiemelése

Ábraelemzés, önálló

(bőr, mozgás, táplálkozás, megfigyelés,
légzés,
torzó,
keringés,
szaporodás)

Rendszerező

Összefüggések

Anyanyelvi

Magyar
irodalom

nyelv

és

emberi
felismerése, érvelés kommunikáció

Ember és társadalom

kiválasztás,
csontváz használata,

Konfliktuskezelési A hatékony, önálló Életvitel és gyakorlati

embertérkép készítése,

képesség

tanulás

csoportmunka

Énkép, önismeret

Szociális és
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ismeretek

A
Életműködése működése

szervrendszerek Kísérletek
érzékszervekkel.

k

az
Az alapvető

állampolgári

Egyéni beszámolók

életfunkciók közti

kompetencia

Önmegismerés,
önkontroll,

kapcsolat
felismerése.

önértékelési késztetés

A szabályozás
jelentőségének
megértése.
Gondolkodásfejlesztés
Együttműködés a
csoportban
Kudarctűrés
gyakorlása

Anyaság

- Megtermékenyítés

Ismeretterjesztő filmek

Az emberi élet

- fogamzásgátlás

kiértékelése.
ábrák

tisztelete.

- terhesség

elemzése.

Anatómiai
Felelősségünk
egyéni

- szülés

létünk
kiteljesítéséért

- az ember fejlődési szakaszai

és a jövő
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generációkért.
anyai

Az

hivatás
megbecsülése.

7. Féléves

Tájékozódás a - Atomok, molekulák,

Feladatlap kitöltése

felmérők

tanulók

Makromolekulák,

Hibás szövegek javítása

2 óra

ismereteiről

Haladó mozgás,

Grafikonelemzés

Dinamika alapjai,
Energia, munka,
Elektromos áram
8. Tápanyagok Elsődleges
10 óra

- Szén
felépítése,

(Az

atomok Kalotta
használata

modellek Valóságos
viszonyok

biogén

kötéstípusok,

elemek

Fontosabb szénvegyületek) Kémiai kísérletek
_ Hidrogén

Saját modell készítése

Kooperatív tanulás
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Magyar nyelv
A hatékony, önálló irodalom

és

becslése,
arányérzék

tanulás

Ember és társadalom

fejlesztése.

Anyanyelvi

Életvitel és gyakorlati

kommunikáció

ismeretek

_ Oxigén (a molekuláris
szerkezet)
- Nitrogén
Makro-

- Fehérjék

Egyszerű kísérletek

Rendszerező
képesség,

molekulák

- Szénhidrátok

fehérjékkel, zsírokkal,

mértéktartás

- zsírok

szénhidrátokkal.
Energia-

gyakorlása

- Nukleinsavak

táblázatok.

Önmagunk
elfogadása

- Táplálkozási szokások

A
helyes
összeállítása.

Kiegészítő
élettani

Kiselőadás a különböző (alkohol, koffein,

étrend
Az élvezeti szerek

anyagok

hatásai

táplálkozási
szokásokról.

csokoládé) élettani
hatásainak
tudatosítása.

9.
Környezetünk

A háztartás

- Savas, lúgos, semleges A
háztartásunkban
kémhatás
használt
A háztartás vegyi

Magyar nyelv
A hatékony, önálló irodalom

anyagai

anyagai

lényege

tanulás

Ember és társadalom

Szociális és

Életvitel és gyakorlati

3 óra

Tisztálkodómosószerek,
vízlágyító és vízkőoldók,

anyagok megadott
és szempontok
történő

anyagainak

alapján megismerése,
hatásuk

csoportosítása. Cikkek megmagyarázása. A állampolgári
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ismeretek

és

fertőtlenítőfehérítőszerek

és gyűjtése
kozmetikumokról,

hatásmechanizmusa

a
kezelési, használati kompetencia

Reklámok gyűjtése és

útmutatók

Anyanyelvi

kiértékelése. Egyszerű

értelmezése. A

kommunikáció

kísérletek elvégzése a

környezetre kifejtett

mosószerek
hatásának

tisztító hatásuk
megismerése.

megértéséhez.
10. Mechanikai Haladó
mozgások
12 óra

mozgás

- Egyenes vonalú egyenletes Grafikonelemzés

- egyenletesen
mozgás

Anyanyelvi

Kísérlet Mikola csővel
és Galilei
mérések elvégzése, kommunikáció

mozgás
- A sebesség,
fogalma

Térlátás, önálló

út,

idő
féle lejtővel

táblázat készítés.

A hatékony, önálló

változó
Kooperatív tanulás

tanulás

- a pillanatnyi- és átlag
sebesség, a

Matematikai

gyorsulás.

kompetencia

- a szabadesés, mint a
változó
mozgás részese
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Magyar nyelv
irodalom
Matematika

és

A
dinamika

alapjai

- A testek tehetetlensége Kísérlet
Newton I.
rugós

törvénye.

kiskocsikkal,

erőmérővel.
karos

Helyzetfelismerés, Anyanyelvi

Magyar
irodalom

gondolkodás-

Matematika

nyelv

és

Mérések
kommunikáció

- A tömeg fogalma és
mérése. A
mérleg segítségével, és fejlesztés, egymásra A hatékony, önálló

Kezdeményezőképesség
és

sűrűsége.

vállalkozói kompetencia

dinamikai módszerrel

- Az erő és a súly fogalma
és
Csoportalkotás
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figyelés

tanulás,

rendszerező
képesség,

Matematikai

mérése.

logikus
gondolkodás

- Newton II–III. törvénye

fejlesztése

Súrlódási,
közegellenállási és

Szabályok

kompetencia

rugalmas erő

11. A nyomás

A
nyomásról

- A nyomás fogalma és Kísérletek:
kiszámítása
lebegés,

7 óra

általában

- Folyadékok és gázok
nyomása
elmerülés
Pascal törvénye

Ráma
sűrűségének

- Közlekedő edények és

meghatározása

Úszás,

testek Különböző
nyomásmérők

Arkhimédész törvénye

Magyar
irodalom

nyelv

Kritikai
gondolkodás,

kommunikáció

Matematika

önálló vélemény

Matematikai

kompetencia

megfogalmazása,

kompetencia

Életvitel és gyakorlati

Szabályok

Kezdeményezőképessé ismeretek

kocka

hajszálcsövek
- A felhajtóerő
úszása

Környezetvédelem, Anyanyelvi

g és vállalkozói

bemutatása

kompetencia

Vizibuzogány
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és

12. Hőtan

Energia,

- Az energia,
fogalma és

7 óra

Munka, Hő

kiszámítása

Kísérletek:

Gondolkodás-

Anyanyelvi

Magyar
irodalom

Merülőforralóval,
Csigasorral,

fejlesztés,

kommunikáció

Matematika

munka

- Az egyszerű gépek és az
energiahengerkerékkel, ékkel, Gyakorlat és elmélet Szociális és
megmaradás törvénye

gémeskút
készítése

nyelv

kompetencia

modell
összekapcsolása

állampolgári

Életvitel és gyakorlati

- A testek belső energiája
és a fajhő

kompetencia

ismeretek

fogalma

Matematikai

- Hőátadás

kompetencia

- Teljesítmény, hatásfok
13.

Elektromos

Elektromosságt áram és
an
8 óra

hatásai

- A testek elektromos
állapota,
Iskolai villanyszámla

Gyakorlat és elmélet Matematikai

Ember és társadalom

elektromos töltés

összekapcsolása

Informatika

kiszámítása, áramkör

- Áramerősség, feszültség
ellenállás
tervezése és készítése, Szabályok
- Elemi áramkörök

elektromágnes készítése

- Soros és párhuzamos
kapcsolás
Váltakozó
transzformátor,

áram,
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kompetencia

Digitális kompetencia Matematika

és

elektromos
rendszer

távvezeték

14.
Rendszerező

Szabályok

ismétlés

Kommunikáció

2 óra
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Ellenőrzés, értékelés, minősítés:
Célja:
- Következtetés az eredményekből a tanítás és tanulás hatékonyságára
- Annak számbavétele, hogy mely követelmények teljesítésében értek el a tanulók kiemelkedő, illetve
mely
területeken gyenge teljesítményt
x A tanulók teljesítményének viszonyítása korábbi teljesítményeikhez.
Bemeneti mérés:
Évelején: a térképi ábrázolás módjai, az időjárás elemei, éghajlat, domborzati formák, tájak és
közösségek, az ember felépítésének felmérése.

Félévkor: atomok, molekulák, Makromolekulák, Haladó mozgás, Dinamika alapjai, Energia, munka,
Elektromos áram
A mérés módja: Feladatlapok kitöltése
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A mérés célja: annak megállapítása, hogy mely területeken, milyen irányban szükséges a fejlesztés.
A mérési eredmények értékelése: A mérési eredmények alapján egyéni és csoportra tervezett fejlesztési
terveket kell készíteni.
A tanulók meglévő tudásának megismerése nélkülözhetetlen a tanulási folyamat tervezéséhez. Nemcsak
a korábban tanult ismeretek meglévő szintje, hanem a tapasztalati tudás, a témával kapcsolatos
személyes elképzelések és viszonyulások, magatartásmódok is felszínre kerülhetnek.
A program alapelve a tanulók és képességeik megismerése különböző vizsgálati módszerek
segítségével, aminek alapján képességszint szerinti csoportba sorolják a tanulókat és megkezdődik a
fejlesztés, hogy a pedagógusok minden gyermekből kihozzák képességük maximumát, és az alulteljesítő
tehetséges tanulók se vesszenek el. A mérés értékelése alapján a tehetségesek esetében
tehetségfejlesztés, a többi tanulónál pedig képességfejlesztés történik.
A felzárkóztatás, a fejlesztés sikeressége minden tanuló esetében a különleges bánásmód,
és differenciált fejlesztés függvénye, ezért komplex egyéni fejlesztési program kidolgozása szükséges.
Folyamatosan:
- A diákok szóbeli és írásbeli teljesítményének értékelése és minősítése szóban és érdemjeggyel
- Feladatlapok
- Témazáró felmérők
Módjai:
- Elsõsorban szóbeli értékelés, közvetlen tanári megfigyelés, egymás értékelése, tanulók
hozzásegítése a helyes önértékeléshez
- Szóbeli és írásbeli beszámolók, kiselőadások értékelése
- Ellenőrző feladatlap írása
Követelmények:
- Legyen képes a leggyakoribb térképjelek alapján elemi térképhasználatra.
- Tudja a tanult mértékegységek alkalmazásával a vizsgált jelenségeket mennyiségileg is jellemezni, és
a mért adatokat értelmezni.
- Tudja megkülönböztetni a különböző halmazállapotokat és értse azok változását.
- Ismerje az időjárást kialakító legfontosabb tényezőket. Jellemezze éghajlatunkat. Ismerje az időjárási
események és a felszín változása közötti összefüggéseket.
- Ismerje fel a megfigyelt táj legfontosabb felszínformáit. Tudja értelmezni az egyszerű felszínformákat
kialakulásuk szerint.
- Ismerje fel az emberek földrajzi környezetet veszélyeztető tevékenységét. Értse meg, hogy a környezet
állapotának romlásáért az emberek a felelősek.
- Legyenek képesek kiemelni és összehasonlítani a különböző tájakon élő növények és állatok lényeges
ismertetőjegyeit.
- Tudjanak egy-egy táplálékláncot összeállítani a különböző életközösségek megismert élőlényeiből.
- Ismerjék, hogyan kell az élőlényeket hasonló tulajdonságaik alapján rendszerezni, csoportosítani.
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- Tudják felsorolni az egyes életműködések szervrendszereinek fő részeit és ismerjék ezek működésének
lényegét.
- Legyenek jártasak abban, hogy testükkel, életműködésükkel kapcsolatos ismereteket tudjanak szerezni
a népszerűsítő művekből, és tudásuknak megfelelő szinten legyenek képesek az információk kritikus
értékelésére
- Tudatosuljon bennük, hogy az ivarszervek nem azonos ütemben fejlődnek a többi szervrendszerrel, a
korai szexuális élet ártalmas lehet
- Legyenek képesek értelmezni az elemek és vegyületek jellemző kémiai tulajdonságait
- Ismerjék a mérgező anyagok jeleit, tudják balesetmentesen használni a háztartási vegyszereket,
- kísérjék figyelemmel és értelmezzék a tömegkommunikáció útján közzétett környezetszennyezettségre
vonatkozó adatokat,
- Legyen képes a már tanult, legegyszerűbb mérések önálló elvégzésére (hosszúság, űrtartalom,
hőmérséklet, idő).
- Konkrét esetekben vegye észre a mozgás(állapot) megváltozása és az erőhatás kapcsolatát, ennek a
folyamatnak a kölcsönhatás jellegét.
- Tudja mennyiségileg jellemezni az erőhatásokat, tehát ismerje az erő fogalmát, annak mértékegységét.
Ismerje az erőmérés módját rugós erőmérővel és karos mérleg segítségével.
- Tudja elmondani, jellemezni a már vizsgált konkrét kölcsönhatások közben “létrejött”
energiaváltozásokat, gyakorlati példákon mutassa meg az energia-megmaradás törvényének
teljesülését.
- Ismerje fel a munkavégzési folyamatokat, legegyszerűbb esetben tudja kiszámítani a munkát,
biztonsággal alkalmazza az energia mértékegységét.
- Értsék a tehetetlenség fogalmát, kapcsolatát a tömeggel és a sűrűséggel.
- Értsék az erőhatás és az azt jellemző erő fogalmát, ismerjék fel a kapcsolatot a köznapi események és
az erőhatások között.
- Értsék és tudják értelmezni, elmondani az egyszerű elektrosztatikai kísérleteket.
- Tudják, hogy az elektromos áram az elektromos tulajdonságú részecskék áramlása, amit az elektromos
mező hoz létre, és emlékezzenek jelére, mértékegységére. Értsék az áramerősség fogalmát, kiszámítási
módját.
- Tudjanak különbséget tenni az elektromos vezető és szigetelő anyagok között. Ismerjék fel a
környezetükben leggyakrabban előforduló anyagokról, hogy vezetők vagy szigetelők.
- Tudjanak egyszerű kapcsolási rajzokat készíteni, meglevők alapján áramköröket létrehozni
(összekapcsolni) és abban áramerősséget mérni.
- Rendelkezzenek jártassággal az elektromos feszültség mérésében.
- Tudjanak egyszerű feladatokat megoldani az áramerősség, a feszültség és az elektromos munka,
valamint a teljesítmény kiszámításának témakörében.
- Ismerjék az elektromossággal kapcsolatos baleset-megelőzési szabályokat, és azokat tudatosa
alkalmazzák.
Javasolt tankönyvek, taneszközök, tanári kézikönyvek:
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- Ember és természet tankönyv 9–10; Balázs Tünde, Nyakóné Nagy Anikó, Gőzös István, Agárdi
Sándor, Kuknyó János
- Természetismeret 5 osztály Mozaik kiadó; Jámbor Gyuláné, Vízvári Albertné, Dr. Halász Tibor
- Természetismeret 6 osztály Mozaik kiadó; Dr. Bonifert Domonkosné, Dr. Miskolczi Józsefné, Dr.
Molnár Györgyné, Dr. Halász Tibor
- Biológia 7 osztály Mozaik kiadó; Dr. Bonifert Domonkosné, Dr. Miskolczi Józsefné, Dr. Molnár
Györgyné, Dr. Halász Tibor
- Fizika 7-8 osztály Mozaik kiadó; Dr. Bonifert Domonkosné, Dr. Miskolczi Józsefné, Dr. Molnár
Györgyné, Dr. Halász Tibor, Dr. Kövesdi Katalin, Sós Katalin
INFORMATIKA
A tanterv sajátosságai:
Az informatika tanítása az alapozó évfolyamon komplex, tevékenység- és problémacentrikus.
A feltárt hiányosságok ismeretében, egyénre szabottan, az informatika tantárgy sajátosságait figyelembe
vevő módszerekkel a felzárkózás biztosítása a feladatunk.
Az előkészítő évfolyam célkitűzése az általános iskolában tanultak elmélyítése; a hiányok pótlása, az új
élethelyzetbe, iskolatípusba, közösségbe került tanulók beilleszkedésének elõsegítése; a kommunikációs
gátak, zavarok oldása, a kommunikációs képesség fejlesztése az iskolai és mindennapi élethelyzetekben;
az IKT kompetenciák fejlesztése a tanulási technikák bővítése érdekében.
Hozzá kell segítenünk a tanulókat ahhoz, hogy ismereteiket a kellő szinten tudják alkalmazni,
kreativitásuk fejlődjön.
A tanterv kiemelt céljai és feladatai:
- Az általános iskolai informatika anyag áttekintése, a hiányok pótlása
- Az egyéni képességek kibontakoztatásának segítése
- A kreativitás és szocializáltság egyidejű, dinamikus fejlesztése, önállóság, aktivitás, tolerancia,
empátia kialakítása
Általános fejlesztési követelmények
- Legyen képes korábbi ismereteit szintetizálni.
- Törekedjen a kommunikációs helyzetnek megfelelő stílus használatára.
- Ismerje meg az elektronikus információhordozókat.
- A tanulási képesség fejlesztésének fontos állomása a mindennapi élethez, egyéb tanulmányokhoz
kapcsolódó
témák
önálló
feldolgozása.
Az IKT eszközeinek kreatív használata tanulásban, szórakozásban, kapcsolattartásban.
Belépő tevékenységformák
- Az informatika alapjai:
A személyi számítógép fő részeinek és működése lényegének megértése; tájékozódás a mai
hardvereszközök világában. A billentyűzet és az egér gyakorlott kezelése, a perifériák használata.
Ergonómiai szempontok megismerése a számítógépes munkakörnyezet kialakításában. A számítógép
balesetmentes, helyes használata. A túlzott informatikai eszközhasználat (tévé, video, számítógép)
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veszélyeinek megbeszélése. Különféle kommunikációs rendszerek, formák használata. Tájékozódás a
korosztálynak készült informatika tárgyú lexikonok, ismeretterjesztő könyvek, folyóiratok körében
- Az operációs rendszer használata:
Be- és kilépés az iskolai hálózatba. Adathordozó formázása, azon a kívánt könyvtárszerkezet kialakítása
a formázás, létrehozás, törlés parancsok használatával.
Állományok kijelölése, azok másolása, mozgatása, átnevezése, törlése. Egy ismert nevű állomány
megkeresése adott háttértáron. Vírusok fajtái, védekezés terjedésük ellen, vírusirtó futtatása, vírus irtása
segítséggel. Tömörített állományok létrehozása, tömörített állományok megtekintése, kibontása.
Informatikai eszközök és szoftverek etikus használata. Tantárgyi multimédia oktatóprogramok kezelése.
- Kommunikáció hálózaton:
Egy levelezőprogram használata, levél küldése, fogadása, a fő mezők funkciójának megismerése.
Állományok csatolása a levélhez. Saját e-mail cím létrehozása és használata. Hasznos webhelyek önálló
felkeresése (pl:, MEK, vasúti információ, érdeklődési körbe tartozó oldalak). Egy letöltött weboldal
részletének elmentése saját háttértárra vagy új állományba a vágólap használatával. Tematikus és
kulcsszavas keresés az interneten.
- Dokumentumkészítés számítógéppel:
Az alapvető szövegegységek kezelése, ismerete. Többféle formázást tartalmazó dokumentumok
készítése. A vágólap használata (kivágás, másolás, beillesztés, mozgatás, törlés). A dokumentum
mentése és nyomtatása. Prezentáció készítés szokásos menet szerint. Képi adatok gyűjtése, képek
bevitele (a dokumentumba, illetve a képszerkesztőbe), jellemző vonásainak kiemelése, rendszerezése.
Rajzok készítése. Multimédia elemek használata.
Évi óraszám: 55,5 óra
Tananyagok és javasolt órakeretük:
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Témakör

Téma

Tartalom

Tevékenység

Számítógépterem
Munkahelynek megfelelő tervezése.

Tudás- és

Fejlesztendő

Kapcsolódó

képességterület

kulcskompetencia

műveltségi terület

Kreatív
gondolkodás,

Szociális és

Ember
természetben

Informatikai

Számítógépes

eszközök

Prospektusok,
munkakörnyezet számítógép ergonomikus katalógusok,

együttműködés,

állampolgári

Művészetek

(4 óra)

előrelátás,
szelektálás,

kompetencia

Magyar nyelv és

szabályok,

Esztétikai – művészeti irodalom

használata –
hardverkörnyezet

elhelyezése.
Számítógépes munkahely
munkavédelmi
követelményei.

8 óra

szórólapok gyűjtése.

A
számítógépterem
rendjének, a
felelősségtudat

Számítógépes munkahely gépek balesetmentes
használatának
üzemeltetése (karbantartás, megismerése.
fejlesztés).

Tájékozódás az

Elektronikus hulladék

előképzettségükről.

újrahasznosítás
lehetőségei,

Számítógép alkatrészek

környezetvédelem.

anyagainak osztályozása
környezetvédelmi
szempontból.
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Szabálykövetés

tudatosság és
kifejezőképesség

a

Szórólapok,
Hardverismeret Kereskedelmi forgalomba alapján
(4 óra)

hirdetések
Szelektálás,

Matematikai

Matematika

számítógépes
kapható számítógépek és konfigurációk

komplexitás
kezelése,

kompetencia

Magyar nyelv és

perifériái. Korunk elterjedt jellemzése.

lehetőségek
feltárása,

Kezdeményezőképessé irodalom

kommunikációs eszközei. A felhasználás igényeinek kritikus szemlélet

g és vállalkozói

Számítógépes
konfigurációk

kompetencia

főbb
jellemzői.

megfelelő
minőség

kapacitás

és IKT
eszközhasználat

alkatrészeinek mérőszámok
megállapítása.

Helyi hálózat és
Számítástechnikai
internetkapcsolat eszközei eszközök
kezelése.
egér.

Feladatorientált

Billentyűzet,

eszközkiválasztás
paramétereinek ismerete.

Informatikai

Operációs

Grafikus operációs rendszer A számítógép bekapcsolása, jogtiszta szoftverek Matematikai

eszközök

jellemzői.
rendszer feladata rendszer

Operációs belépés a helyi gépre vagy
helyi
használata
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kompetencia

Ember
társadalom
Matematika

és

használata

(2 óra)

indítási módjai.

– szoftver-

Iskolai hálózat.

környezet

Programindítási
lehetőségek a
Windows
rendszerben.

Normatív
kompetencia

hálózatba.

operációs

12 óra
Könyvtárművele- Fájlrendszer jellemzői.

Mapparendszer kialakítása.

tek (1 óra)

Strukturált tárolási elv.

Fájlkezelés

Fájlok
Parancsikonok, start menü kijelölése,

(6 óra)

Windows objektumok.

másolása,
áthelyezése,

Vágólap.

átnevezése. Parancsikonok kapcsolata

létrehozása,
Komplex szemlélet:
törlése,
fájlok és szoftverek

létrehozása. Attribútumok Szabálykövetés
megváltoztatása.

Adatarchiválás
(2óra)

Adatarchiválási
lehetőségek.

Tömörítő
használata:

programok IKT
eszközhasználat

ki- és becsomagolás.
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A számítógép

Döntési
kompetenciák

Célmeghajtó ellenőrzése,

védelme

otthoni
beállítási

(1óra)

lehetőségek.

Infokommuni- Helyi hálózat
káció

Vírusvédelem, tűzfal.

számítógépen

Helyi hálózat szolgáltatásai Üzenet és fájl küldése helyi Szabálykövetés

kommunikációs

hálózaton.

lehetőségei (1)

Anyanyelvi

Magyar nyelv és

Lényegkiemelés

kommunikáció

irodalom

Narratív
kompetencia

Ember
Kezdeményezőképes- társadalom

12 óra

Internet

Böngésző
felülete

szolgáltatásai

Eszköztárak

programok Böngésző
beállítása,

ség és vállalkozói

Idegen nyelv

kompetencia

Életvitel
gyakorlati

programok

használata

Kooperatív
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ismeretek

és

és

Weblapok
címe

- Web (6 óra)

megtekintése
kompetencia

alapján
és
kulcsszava

kereső
Lényegkiemelő,
együttműködési

szerint.

Mozgás a weblapok között, kompetenciák
objektumok
további

letöltése

és

felhasználása.
Elektronikus
- E-mail (3 óra) programok

levelező

és felületük

E-mail fiók regisztrálása,
beállítása. Levél küldése,

E-mail cím, címlista, spam fogadása, továbbküldése,
válaszolás. Feladó felvétele
a
címlistába,
bővítése.

-On-line

Szöveges, hang és video

címjegyzék

On-line kommunikációs
program

kommunikáció kommunikáció lehetséges telepítése, multimédiás
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(2 óra)

Informatikaialkalmazói

Szövegbevitel,
Szövegszerkesztés szövegegységek,

Szövegbevitel
billentyűzetről.

Lényegkiemelés,

Anyanyelvi

Magyar nyelv és

(4 óra)

formázás.

Szerkesztőbillentyűk
használata.

szövegrendezés

kommunikáció,

irodalom

Dokumentumkezelés

Helyesírás ellenőrzés.

Kreativitás, IKT

Szociális és

Művészetek

ismeretek

18 óra

kommunikáció
megvalósítása.

megvalósításai

Nyers szöveg formázása. eszközhasználat

állampolgári

Narratív
Anyaggyűjtés, diakockák kompetencia

kompetencia

Prezentáció

Egy előadás felépítése

(8 óra)

Prezentáció az előadásban tervezése, készítése.
Prezentációkészítés menete Vetítési beállítások.

Lényegkiemelő
komp.

Esztétikai
művészeti
tudatosság és
kifejezőképesség

Grafika

Rajzkészítés,
bevitele,

saját

(4 óra)

képek módosítása

kép Egyszerű
rajzolása,

alakzatok
A hatékony, önálló

kitöltése.

tanulás

Kártyaolvasó használata,
szkennelés.
Képjavítás, képkorrekció,
effektusok használata.
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–

Oktatóprogramok Tananyagok, tesztek

Tananyag feldolgozása,

használata

feladatlap, teszt megoldása

kezelőfelülete

(2 óra)
Záró projekt

6 óra

számítógépen

Választott téma

Csoportalakítás,
Az eddig tanult ismeretek témaválasztás,

feldolgozása

komplex bemutatása

anyaggyűjtés, szelektálás, Kritikus szemlélet kommunikáció

kooperatív

kiscsoportos
feldolgozással,

tervezés,
tesztelés,

technikák

valamilyen prezentáció

bemutatás, értékelés

Szabályok

Anyanyelvi

elkészítés,

felhasználásával formájában

Kooperatív

A hatékony, önálló

kompetencia

tanulás

Komplex
információk

Kezdeményezőképes-

kezelése

ség és vállalkozói

Együttműködési

kompetencia

kompetencia
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Ellenőrzés, értékelés, minősítés:
Célja:
- Következtetés az eredményekből a tanítás és tanulás hatékonyságára
- Annak számbavétele, hogy mely követelmények teljesítésében értek el a tanulók kiemelkedő, illetve
mely területeken gyenge teljesítményt
- A tanulók teljesítményének viszonyítása korábbi teljesítményeikhez.
Bemeneti mérés
Év elején készség-képesség mérést végzünk a következő területeken: Operációs rendszer ismerete,
használata
Felhasználói programok ismerete, használata
Kommunikációs ismeretek, jártasságok (Internet, e-mail, on-line kommunikáció) A mérés módja:
- Gyakorlati feladatok
- Digitális tesztlapok
A mérés célja annak megállapítása, hogy mely területeken van nagyobb elmaradás, illetve mire lehet
alapozni A mérési eredmények alapján egyéni és csoportra tervezett fejlesztési terveket kell készíteni.
A tanulók meglévő tudásának megismerése nélkülözhetetlen a tanulási folyamat tervezéséhez. Nemcsak
a korábban tanult ismeretek meglévő szintje, hanem a tapasztalati tudás, a témával kapcsolatos
személyes elképzelések és viszonyulások, magatartásmódok is felszínre kerülhetnek.
A program alapelve a tanulók és képességeik megismerése különböző vizsgálati módszerek
segítségével, aminek alapján képességszint szerinti csoportba sorolják a tanulókat és megkezdődik a
fejlesztés, hogy a pedagógusok minden gyermekből kihozzák képességük maximumát, és az alulteljesítő
tehetséges tanulók se vesszenek el. A mérés értékelése alapján a tehetségesek esetében
tehetségfejlesztés, a többi tanulónál pedig képességfejlesztés történik.
A felzárkóztatás, a fejlesztés sikeressége minden tanuló esetében a különleges bánásmód,
és differenciált fejlesztés függvénye, ezért komplex egyéni fejlesztési program kidolgozása szükséges.
Módjai:
- elsõsorban szóbeli értékelés, közvetlen tanári megfigyelés, egymás értékelése, tanulók hozzásegítése
a helyes önértékeléshez
- feladatok, szóbeli és írásbeli beszámolók, kiselõadások
- Megvalósított gyakorlati tevékenységek, produktumok, feladatok értékelése, osztályzása (a
leggyengébb jegy az elégséges)
- Projektek értékelése
Folyamatosan:
- A diákok tevékenységének értékelése és minősítése szóban.
- Részfeladatok teljesítése érdemjeggyel
- Összetett feladatok értékelése szóban és érdemjeggyel.
- Beszámolók, kiselőadások értékelése
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Követelmények, elérendő tudás
- A tanulók elsajátítják a számítógép-kezelés alapjait, otthonosan mozognak az informatikai
környezetben:
- Felhasználói szinten kezelni tudják a számítógépet és perifériáit, tapasztalatokat szereznek az
informatikai eszközök és információhordozók használatában.
- Képesek lesznek a számítógéppel való interaktív kapcsolattartásra, alkalmazni tudják az operációs
rendszer, a segédprogramok és a felhasználói programok szolgáltatásait.
- A hálózat használatával képesek lesznek kapcsolatot teremteni, adatokat cserélni másokkal.
- Jártasságot szereznek interaktív tananyagok, feladatok használatában.
Javasolt tankönyvek, taneszközök, tanári kézikönyvek:
- Devecz Ferenc – Juhász Tibor – Makány György – Végh András: Informatika 9. Nemzeti
Tankönyvkiadó, Budapest, 2005
- Digitális tankönyvek, segédletek
- Interaktív tananyagok, oktatóprogramok, tesztek
Életpálya-építés
A tanterv sajátosságai:
Az életpálya-építés olyan tevékenység, amely arra szolgál, hogy az egyén ambícióinak és
lehetőségeinek megfelelően, tudatosan, tervszerűen alakítsa a sorsát. E tevékenység keretében az
egyén életpálya-célokat tűz ki, stratégiákat készít a célok eléréséhez, és a stratégiák szerint a célokat
megvalósítja. Az életpálya-építés élethosszig tartó folyamat, melyben a tanulásnak változó jelentőségű,
de állandó szerepe van.
Az életpálya építés hagyományos értelemben nem iskolai tantárgy, hanem lehetőséget ad a tanulóknak
arra, hogy megismerjék önmagukat, képesek legyenek reális célokat megfogalmazni és megvalósítani
azokat.
A tanár, mint folyamatirányító, szervező résztvevője a tanóráknak. Előnyben kell részesíteni azokat az
eljárásokat, tanulásszervezési módokat, amelyekben lehetőség nyílik a tanulók együttműködésére,
vitakultúrájának javítására, az önálló ismeretszerzésre.
Első helyen szerepel a tanulás örömének, szabadságának visszaadása, a stresszmentes légkörben való,
aktív tanulás- tanítás folyamat. A programalkotás sajátossága, hogy a tantervkészítés klasszikus
szabályai a "célok, tartalom, követelmények, értékelés" kongruenciája esetenként nehezen
érvényesíthető, hiszen a célok sok esetben pszichés, szociális/viselkedésbeli tartalmakat határoznak
meg, értékelésük a hagyományos iskolai eszközökkel kifejezetten a célok ellen hat, a követelmények
nem teljesítése szankcionálhatatlan.
A tanterv kiemelt céljai és feladatai:
- Az általános iskolában tanult ismeretek áttekintése; a szövegolvasás és értés felismerése olvasási
szokások és tartalmak felmérése, alakítása; szókincs, a koncentrációképesség fejlesztése.
- Képességfejlesztés, az egyéni képességek kibontakoztatásának segítése.
- Képes megtervezni életpályáját.
- Személyiségépítés.
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- Hatékony tanulási szokások kialakítása.
- A kreativitás és szocializáltság egyidejű, dinamikus fejlesztése, önállóság, aktivitás, tolerancia,
empátia kialakítása.
Általános fejlesztési követelmények:
A tanuló képes legyen:
- felmérni lehetőségeit, saját adottságait, képességeit,
- az életpálya-építés szűkebb tágabb, társadalmi-kulturális-szociális-gazdasági környezetét megismerni,
- megtervezni életpályáját,
- saját személyiségét fejleszteni,
- végrehajtani a tervezetteket.
A tanuló képes legyen a fogalmak, gondolatok, érzések, tények és vélemények kifejezését szóban és
írásban egyaránt kifejezni.
Ismerje a természeti jelenségek közötti kölcsönhatásokat.
Sajátítsa el és használja az információs társadalom technológiát. (IST). Képes legyen hatékonyan
tanulni, saját tanulását megszervezni. Hatékonyan gazdálkodjon az idővel és információval.
Képes legyen a harmonikus életvitel kialakítására. A közjó iránt elkötelezetté váljon.
Nyitott legyen az esztétikai élmények befogadására és azok értelmezésére. Legyen toleráns az eltérő
vélemények, kultúrák, irányzatok iránt.
Belépő tevékenységformák:
Előnyben részesítjük azokat a tanulásszervezési módokat, tanulásszervezési eljárásokat, amelyekben a
tanuló, mint individuum megjelenik, segíti a tanulók együttműködését, vitakultúrájuk kialakítását.
Tanulási képesség
- Önálló felkészülés, ismeretszerzés
- Projektmódszer
- Drámapedagógia
- Kooperatív tanulás
- Differenciált tanulás
- Heurisztikus tanulás önállóan és csoportban
- Informatikai eszközök használata
- Szakirodalom felhasználása
- Csoportos megbeszélés
- Tanulássegítő módszerek
- Megfelelő viselkedéskultúra elsajátítása
Évi óraszám: 55,5 óra Heti óraszám: 1,5 óra
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Témakör

Téma

1. Önismeret Helyem a

5 óra

csoportban.

Tartalom

Tevékenység

Önérvényesítés

Kérdőívek

Kooperativitás

Önismereti
játékok

Norma ismeret

Interaktív játék

Normaalkalmazás

Kreativitást
gyakorlatok

Szerepismeret

Pályaorientációt segítő

Alkalmazkodás

gyakorlatok

Tudás és képesség

Fejlesztendő

Kapcsolódó
műveltségi

terület

kulcskompetencia

terület

Kommunikáció

Magyar nyelv
Anyanyelvi kommunikáció irodalom,

szituációs
Szociális és állampolgári

Életvitel és gyakorlati

kompetencia

ismeretek

fejlesztő
Kezdeményezőképesség és Művészetek

vállalkozói kompetencia

Ember és társadalom

konfliktuskezelés
2. Mate-

Grafikonok

Információkezelés

és

Táblázatok és grafikonok Kreativitás
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Kezdeményezőképesség és Matematika

matika

Táblázatok

Összefüggések

készítése

10 óra

Statisztikai
ada-

felismerése

Statisztikai adathalmazok felismerése

Matematikai kompetencia ismeretek

tok törvény-

Adatfeldolgozás

értelmezése

Leképezés

Szociális és állampolgári

adatlapok

Modellezés

kompetencia

Kommunikáció

Magyar nyelv
Anyanyelvi kommunikáció irodalom

szerűségeinek, rendszerezés

Összefüggések

vállalkozói kompetencia

Életvitel és gyakorlati

Ember és társadalom

összefüggéseinek megismerése
3. Visel-

Beszédkultúra Hogyan viselkedjünk, Szituációs játékok

öltözködjünk
kedéskultúra Élethelyzetek különböző
10 óra

Feladatlapok kitöltése,

Társadalmi szabályok, Hatékony, önálló tanulás

szabályos és

élethelyzetekben?
(iskola,

elegáns

Kooperatív
tanítási óra, színház, csoportfoglalkozás

Mindennapi életünk

megoldása-

múzeum, munkahely, Szerepjátékok

Gondolkodásfejlesztés Digitális kompetencia

udvariassági

állásinterjú stb.)

Projektmunka

Logikai készség

szabályok

Gyűjtőmunka

fejlesztése

Öltözködés

Felvilágosítás

Verbális, nonverbális

Telefonálás

Filmvetítés

kommunikáció

Nyelvhelyességi feladatok normák
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és

Matematika

Kezdeményezőképesség és Ember és társadalom
vállalkozói kompetencia

Ember és környezet
Informatika

Levélnyomtat-

Rugalmasság

vány, meghívó

Figyelemösszpontosítás

ajándékozás

Érdeklődés

étkezés
4. Életvitel Mindennapi
14 óra

Táplálkozás

Felvilágosítás

Környezettudatos

Magyar nyelv
Anyanyelvi kommunikáció irodalom
Hatékony, önálló tanulás

Ember és társadalom

Szociális és állampolgári

Ember a természetben

életünk

Mozgás

Gyűjtőmunka

szabályok
összefüggések

szervezése

Mentálhigiénia

Projektmunka

Mindennapi életünk

Szűkebb és tágabb

Kooperatív
csoportfoglalkozás

Verbális-nonverbális kompetencia

környezetünk

Szituációs játékok

kommunikáció

Digitális kompetencia

Emberi interakciók, Szerepjátékok

Társadalmi szabályok, Kezdeményezőképesség és

viselkedéskultúra

normák

vállalkozói kompetencia
Esztétikaiművészeti tudatosság
és kifejezőképesség
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Művészetek

és

5 Életpálya 1.Diákmunka

Önismeret

Könyvtárhasználat

Kommunikáció

Magyar
Anyanyelvi kommunikáció irodalom

ismeretek- Egyéni

Piackutatás

Szituációs játékok

Pozitív önértékelés

Hatékony, önálló tanulás

Matematika

pálya-

Információkezelés

Kooperatív módszer

Rugalmasság

Szociális és állampolgári

Ember és társadalom

Alkalmazkodás

Drámajátékok

Figyelem
összpontosítás

kompetencia

Földünk
környezetünk

figyelembevétel Önérvényesítés

Táblázatkezelés

Érdeklődés

Digitális kompetencia

Művészetek

ével aktuális

Riport

Tér idő

Kezdeményezőkészség és Életvitel és gyakorlati

döntés

Élménygyűjtés

vállalkozói kompetencia

megalapozása

Hirdetéselemzés

Matematikai kompetencia

képességek,

orientáció ambíciók

16 óra

Természettudományos
Kommunikáció
2.Lehetőségek a Piackutatás

Információ szerzésfeldolgozás

munkaerő-

Információkezelés

Gondolkodási módszerek- Érdeklődés felkeltése

piacon

A munkaerőpiaccal

folyamatok, összefüggések Logikai készség

összefüggő
statisztikai

felismerése

EsztétikaiFigyelemösszpontosítás tudatosság

fejlesztése

adatok értelmezése és
az
Információ megjelenítés
egyéni
berendelése

kompetencia

célok
Kooperáció-segítőkészség,

313

művészeti

és kifejezőképesség

ismeretek

nyelv

és

és

a
társadalmi
rendszerek
együttműködő készség
összefüggéseibe

Statisztikai
újságok

kiadványok,

Információkezelés
Munkajogi
ismeretekkel,

Nyomtatványkitöltés

szituációkkal való

Kommunikációs készség Normák és szabályok

ismerkedés

Hivatalos nyelvhasználat Gondolkodás-

Hivatalos
való

Kommunikáció

iratokkal

tevékenység

Önismereti kompetenciák tanulásfejlesztés
Helyzetelemzés
Alkalmazkodás
Önérvényesítés

3. Álláshirdetés, A munkaerőpiacon
álláskeresés

gyűjtött eddigi
ismereteket hogyan
alkalmazzuk?

4. Állásinterjú

Szituációs játékok

Kommunikáció
Kreativitás fejlesztés

314

Szabályok illem

Testbeszéd

Ellenőrzés, értékelés, minősítés:
Bementi mérés a következő területeken:
- Olvasási készség
- Szövegértés, szövegalkotás
- Számolási készség
- Vállalkozó készség
Mérés módja: feladatlapok, tesztek kitöltése
Mérés célja a tanulók fejlesztendő területeinek meghatározása.
A mérési eredmények alapján a tanulókra egyéni fejlesztési tervet készítünk.
A tanulók meglévő tudásának megismerése nélkülözhetetlen a tanulási folyamat tervezéséhez. Nemcsak a korábban tanult ismeretek meglévő szintje, hanem a
tapasztalati tudás, a témával kapcsolatos személyes elképzelések és viszonyulások, magatartásmódok is felszínre kerülhetnek.
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A program alapelve a tanulók és képességeik megismerése különböző vizsgálati módszerek
segítségével, aminek alapján képességszint szerinti csoportba sorolják a tanulókat és megkezdődik a
fejlesztés, hogy a pedagógusok minden gyermekből kihozzák képességük maximumát, és az alulteljesítő
tehetséges tanulók se vesszenek el. A mérés értékelése alapján a tehetségesek esetében
tehetségfejlesztés, a többi tanulónál pedig képességfejlesztés történik.
A felzárkóztatás, a fejlesztés sikeressége minden tanuló esetében a különleges bánásmód,
és differenciált fejlesztés függvénye, ezért komplex egyéni fejlesztési program kidolgozása szükséges.
Folyamatosan:
- A diákok szóbeli és írásbeli teljesítményének értékelése és minősítése szóban, és szövegesen
Módjai:
- Közvetlen tanári megfigyelés szóbeli és írásbeli értékeléssel.
- Szóbeli beszámolók, kiselőadások értékelés.
- Osztályfőnökkel, szaktanárokkal való egyeztetés.
Követelmények:
- Aktív részvétel a foglalkozásokon, csoport és egyéni munkában.
- Az életkornak megfelelő szövegalkotási képesség, szókincs, kifejezőképesség fejlődése.
- Tudja magát kifejezi, érveit szabatosan megfogalmazni és képviselni.
- Személyiségi jegyek fejlődés (tolerancia, másság elfogadása, empátia, konfliktuskezelés stb.).
- Adatok, értékek közötti összefüggések felismerése, alkalmazása.
- Egészséges életmódra törekvés.
- Ismerjen és alkalmazzon tanulást segítő módszereket (koncentráció, relaxáció).
- A gyakorlatait pontosan és türelmesen kivitelezi
Javasolt tankönyvek, taneszközök, tanári kézikönyvek:
Pintér Zsolt: Hogyan csináljunk karriert? Horton International Hungary Kft., Budapest, 2001.
Mohás Lívia: Mit tudsz önmagadról? Embertípusok. Móra Ferenc Könyvkiadó, Budapest, 1975.
Szilágyi István: Önismeret és személyiségfejlesztés. Skandi-Wald Könyvkiadó, Budapest, 2004.
Csendes Éva: Életvezetési ismeretek és készségek. Középiskolai tanári kézikönyv. ISM, 2001.
Varga Irén – Gönczi Károly – Pintér István: Önismereti játékok gyűjteménye. Pedellus, Debrecen, 2005.
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Történelmi Világatlasz Kartográfiai Vállalat Budapest 1991
Jose De Silva: Agykontroll
Kepes Ágnes–Dr.Sille István:Protokoll és etikett a gyakorlatban, Budapest Akadémiai Kiadó 2006
Görög Ibolya:Protokoll az életem, Budapest Atheneum Kiadó 2004
MŰVÉSZETEK
A tantárgy sajátosságai
A tantervi programja lehetőséget nyújt az esztétikai érzékenység alakítására, a látás tudatosítására,
bővítve a képi műveltséget, emlékezetet és képzeletet. A kreatív tevékenységek gyakorlata fejleszti a
kézügyességet, technikai érzékenységet, képességeket alakít a gondolatok vizuális eszközökkel való
megjelenítésére.
Az oktatás megismerteti a tanulót a vizuális kultúra ágaival, a műfaj sajátosságaival, a művészi
kommunikáció megjelenítési formáival.
A kommunikáció az ember számára létkérdés, mivel ez teszi lehetővé az egyes emberek tudásának
összeadódását. A beszéd kialakulásával éppen ezért megnőtt a hallás jelentősége. Amikor később
megszülettek az ismeretek rögzítésének különböző módjai, a tudás térben és időben függetlenné vált az
egyéntől. Az anyagban (írás, kép, tárgy)
Vizuálisan kódolt ismeretek a látás szerepét még jobban fokozták. A XX. században a technika
fejlődésével a hang, a kép rögzíthető és közvetíthető. Így nem csak a közvetlen kommunikációban tölt
be fontos szerepet. Az audiovizuálisan rögzített üzenetek óriási hatásának egyik oka, hogy az érzékélés
szempontjából ez hasonlít legjobban a közvetlen kommunikációhoz. Az ember a létfenntartásához
szükséges ismereteinek nagy részét nem közvetlen érzékelés útján szerzi. Nyelvismeret nélkül nem
juthatunk verbális információhoz, vizuális „nyelvismeret” nélkül pedig képtelenek vagyunk az
anyagban rögzített tudást dekódolni.
Az új médiumok elterjedése irányította rá a figyelmet a vizuális nevelés hiányosságaira. A tanulók
információik jelentős részét ma már iskolán kívül szerzik. Mindennapi életünkben a film, a tévé, a videó,
a DVD, a fotó, a hangfelvétel, a könyvek, a képregények, magazinok, újságok, a reklám, a számítógép
fontos szerepet játszanak. A hatalmas terjedelmű képi információ, mellet a „kép olvasásának” tanítási
hiányosságait a vizuális nevelés során kell kiküszöbölni.
A korszerű vizuális nevelés a kommunikáció minden területét figyelembe veszi, tudva, hogy a vizualitás
az érzékelés egy módja.
A vizuális eszköztárban nem különülnek el a „művészi” és” nem művészi” eszközök. A látás, látvány
értelmezése, a vizuális kifejezés és közlés azonos módon zajlik a köznapi kommunikációban, illetve a
művészi alkotások körében. A különbség elsősorban az alkotások funkciójában, a közlések
színvonalában van.
A kreatív gondolkodás fejlesztése nem mond ellent a hagyományok tanításának. Mindkettőre súlyt
fektet a tanterv.
Általános fejlesztési követelmények, feladatok
Készítse fel a tanulót
- vizuális információk, közlemények megértésére,
- a tapasztalat, képzelet, emlékezet utáni ábrázolásra,
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- kifejezési eljárások használatára,
- az élmények, gondolatok, érzelmek vizuális kifejezésére,
- vizuális önkifejezésre, alkotásra,
- kézműves tevékenységek gyakorlására,
- a mindennapok, a természet szépségének, a művészetek, a műalkotások befogadására,
- a vizuális művészetek, a környezet-és tárgykultúra megismerésére
- a néphagyomány, a népi kultúra élményszerű megismerésére.
A vizuális nevelés célja
A tantárgy a köznapi, a művészi, a tudományos és a műszaki megismerés, valamint közlés és kifejezés
egyik alapvető fajtájával ismerteti meg a tanulókat. Az általános nevelési célok közül különösen a
kreativitás, a problémafelismerő- és meg oldóképesség, az értelmi képességek, a képi és képzetekben
gazdag gondolkodás, az ízlés, az empátia, a kommunikációs készség, az érzékenység, a nyitottság, a
fejlesztéséhez járul hozzá. Művészeti jellege miatt értékközvetítő egyben értékteremtő jellemformáló
tevékenység. Nagy szerepe van a kultúra értékeit megbecsülő, a természeti környezetet védő magatartás
kialakításában és az értelmi és érzelmi intelligencia kiművelésében.
A vizuális nevelés a világ látható minőségein keresztül tanít meg látni és láttatni, vagyis célja a vizuális
alkotó- és befogadóképesség fejlesztése. A látható és láthatóvá tett világban különösen a látvány
jelentésének, esztétikai üzenetének, megismeréséhez és megértéséhez, illetve a közlő szándékának
megfelelő, gondolatban és érzelemben gazdag ábrázolás, képi-plasztikai kifejezés, konstruálás
fejlesztéséhez járul hozzá. A világ érzéki-tapasztalati birtokbavételével az érzékszervek, kiemelten a
látás kiművelésével és a kéz intelligenciájának fejlesztésével foglalkozik. A térszemlélet, a forma, a szín-, az anyag-, a szerkezetismeret és érzék, mind a vizuális nevelés hatására emelkedik magasabb
szintre. A megsokszorozódott technikai és rábeszélő képek korában a tantárgy újszerű célja az
információk közti szelekciónak, a kritikus befogadásnak a kialakítása.
A vizuális alkotó- és befogadó tevékenységek tanításának az a célja, hogy összefoglalja az iskolai
általános vizuális nevelést, felkészítsen a mindennapi életre: a vizuálisan jelentkező problémák önálló
felismerésére és megoldására, azaz a munkára, valamint a természeti és mesterséges környezet felelős
használatára, az információk kritikus kezelésére, az árucikkek tudatos kiválasztására, a művészi,
esztétikai értékek iránti fogékonyságra. A tantárgy célja emellett a vizuális információkezelés
megtanításával a többi tantárgy tanulásának megkönnyítése.
A középiskolás korosztályban a személyes útkeresés szerepe megnő. A tantárgy feladata az egyéniség
keresésének segítése a vizuális kultúra példáinak bemutatásán keresztül egyfajta követhető stílus,
mintaválaszték felkínálása. Az azonosulás az alkotó munka elmélyült állapotában megy végbe a
legkönnyebben, ezért a vizuális önkifejezés tág és minél önállóbb választási lehetőségeit kell felkínálni.
A rajzi, a festői, a szobrászi munka mellett teret kell, adjunk a korosztály érdeklődésének homlokterében
álló alkalmazott grafikai tervezési és tárgytervezési-konstruálási feladatoknak.
Általános fejlesztési követelmények
- A tanuló legyen képes a látvány értelmezésére.
- Ismerje a rajz-mintázás alapelemeit.
- Legyen képes a kompozíciós ismereteket alkalmazni.
- Ismerje a vizuális gondolkodás formáit és nyelvezetét.
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- Tudjon a síkban és térben alkotásokat létrehozni.
- Ismerje a vizuális ábrázolás leggyakrabban használt eljárásait.
- Legyen képes a tanuló téma önálló feldolgozására.
- Alakuljon ki benne a kézművesség iránti nyitottság, érdeklődés.
- Tudjon pozitívan viszonyulni a természethez és a múlt értékeihez.

Belépő tevékenységek
Vizuális nyelv
- Vizuális alapelemek: a pont, vonal, folt, megismerése.
- Színtani ismeretek, színkeverési próbálkozások.
- Az agyag legfontosabb tulajdonságai, kezelése, képlékenysége, alakítási lehetőségei.
- Európa kőkori fazekassága, figurális kerámiája.
- Ismerkedés az ember tárgykészítő tevékenységével, a tárgykészítés szerepével, területeivel. Kifejező
művészet
Alkotás
- Élményrajzok, színek hangulati szerepének felhasználásával.
- Jellemvonások felismerése képekről, fotókról – ezek megjelenítése, leegyszerűsített portrék.
- Apró agyagplasztikák készítése.
- Reliefkészítés, szabadformálású és felrakott edények készítése.
- Egyszerűbb gyöngyfűzési technikák 1 és 2 szállal.
- Tárgykészítés ünnepekhez kapcsolódóan.
- Gyöngyszövés.
Befogadás, megismerés
- Múzeum és kiállítás közös látogatása.
- Néprajzi anyag megtekintése a Helytörténeti Gyűjteményben.
- Csoportkiállítás rendezése.
- A természeti és mesterséges környezet megfigyelése, esztétikumának befogadása.
- A magyar népi fazekasság elemei.
Technikák:
- Rajzolás tollal, szénnel.
- Technikai kísérletek: viaszkarcok, papírnyomatok, üvegfestés.
- Korongozás alapfogásai.
- Felületalakítások (engobbal, nyomhagyásos gyakorlattal).
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- Gyöngyszövés kerettel.
Évi óraszám: 56 óra Heti óraszám: 1,5 óra
Tömbösítve a következő témakörönként:
xI. Vizuális kultúra – rajz, festés (24 óra)
xII. Kerámia (17 óra)
xIII. Kézművesség – gyöngyfűzés, szövés (15 óra)
Az előkészítő évfolyamon a motiváltság kialakítását tartjuk a legfontosabbnak. A befogadóvá válást
tekintjük meghatározónak ezért sokféle technikával, anyaggal ösztönözzük a tanulókat. A manuális
tevékenységben többen lehetnek sikeresek, ami a többi képesség fejlesztését is segítheti. A precíz
alkotómunka fejleszti a figyelmet, a kitartó munkavégzésre ösztönöz.
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Témakör

Téma

Év eleji

Vizuális nyelvi

tájékozódás a

elemek

Tevékenység

Tartalom

Rajzkészség felmérése

Beszélgetés a

Tudás és képesség

Fejlesztendő

Kapcsolódó

terület

kulcskompetencia

műveltségi terület

Szabályok, kreativitás

tanulókkal Vizuális,

tanuló

névjegykészítés-

motiváltságáról

mappa

2 óra
Vizuális

Térviszonyok

Ornamentális és képi

alapismeretek Kompozíció

20 óra

kompozíció létrehozása

Adott hangulati

Kommunikáció

Digitális kompetenciák Ember természetben

hatáshoz adott

Szociális
Gondolkodásfejlesztés állampolgársági

Színhatás

látvány vagy elképzelés
alapján
színviszonyok

Mindennapi életünk

kompetencia

Kép és szöveg

Vizuális
szimbólumok

szülőföldünk

Anyanyelvi
kommunikáció

Vizuális
információ

egyértelmű használata

jelek,
megjelenítése

Tér és idő
magyarázó-közlő

Tárgyak
környezet

és

rajzok
–
A vizuális közlés, kifejezés elképzelt

egy

legfontosabb eszközeinek tárgy, jármű…
Vizuális nyelvi

(pont, vonal
térformák,

sík

és

321

Énkép önismeret

és
Ember és társadalom
Informatika

elemek

felület,
tónus,
szerkezet,

szín,

kompozíció
motívumok) a

képi

Karácsonyi ajándék
csomagtervezés

vizuális közlésben betöltött Képkiegészítés
szerepe, használata.

Saját
szobatervezése…
Projekt-színdarab,
színpad, díszletterve
Papírplasztikák
Mozaik tervezésepapírmozaik
készítése
Keleti írásjelek, régi
betűtípusok
alkalmazása magyar
és
kelta motívumok
színkompozíciók
festése kartonra,
üvegre
Színek derítése és
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törése
Tónusgyakorlatok

Kerámia

Az anyaggal való

Agyag, gyurma, tészta,
viasz,
Az anyag jellegéből Tér és idő

17 óra

ismerkedés

nemez-mint plasztikus

következő alakítási Szabályok

anyagok összehasonlítása lehetőségek

Szülőföldünk

Gipszöntés

Mindennapi életünk

Az agyag kevés
Földfestékek színes

szerszámot igénylő
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Anyanyelvi
kommunikáció
Hatékony
tanulás

és

Ember
társadalom
önálló Ember
természetben

és

a

Apró
agyagplasztikák
masszák készítése, készítése
formálása, díszítése

földfestékkel

ritmusgyakorlatok

állatfigurák
Edényalakítás
szétnyomkodással
Pozitív-negatív

Különféle
formába

formára

és

Természeti
való döngöléssel készített formákról
tárgyak előállítása

gipsz
öntése

negatív

Korongozás

Kézi korongon történő
felrakás
Síklap formálása-

alapfogásai

és korongozás kapcsolata ritmizálással
Monogrampecsét
faragása
Különféle
marokedény
készítése, azok
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díszítése
nyomhagyással
Kézművesség A hagyományos

Tárgyak vizsgálata manuális,
A környezet anyagainak a
konstruáló

10 óra

tárgyi és szellemi

megfigyelése

környezetünkben

kultúra

Ismerkedés az ember

Régi
és
ékszerek

tárgykészítő
összekapcsolódásá- tevékenységével

Szociális
képesség fejlesztése állampolgári

mai Hagyományos
kézműves

összehasonlítása

nak bemutatása

és Anyanyelvi
kommunikáció

Ember
természetben
és Ember
társadalom

kompetencia

tevékenységek iránti A hatékony és önálló
nyitottság kialakítása tanulás

Természethez,

Kezdeményezőképesség
és

környezethez való Ünnepek és hétköznapok

vállalkozói kompetencia

kötődés mélyítése,

Egyszerűbb

élmény-ismeret- és A család ünnepei

gyöngyfűzési

tapasztalatszerzés

technikák figurák,

által

karkötők fűzése,

Önkifejezés, az ön-

karkötő szövése

megvalósítás

nyakláncok fűzése

lehetőségének

gyöngyszalagok

felfedezése a
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a
és

kézműves
tevékenységen
keresztül

A kézügyesség,

Jeles napokhoz kapcsolódó Karácsonyi díszek Tér és idő

technikai érzék,

tárgykészítés

fűzése

Mindennapi életünk

tervező és teremtő

Farsangi maszkok

fantázia
fejlesztése

készítése

Az
értékteremtésen
és megőrzésen
keresztül
munkára

a

nevelés

Befogadás,
megismerés

Múzeum
kiállítás
látogatása

és

Helyi
Helytörténeti gyűjtemény tárgyi

kerámiai,

emlékek
megismerése
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Kommunikáció

Szociális
állampolgársági

Mindennapi életünk

kompetencia

és Ember
társadalom

és

7 óra
Nagyobb
megtekintése

Műelemzés
alapfokon

Szabályok

– ismeretgyűjtés

Kommunikáció

kiállítás

Budapesten
Önértékelés – az
éves
Saját évzáró kiállítás

munka értékelése
(önértékelése
elsősorban)

Ellenőrzés, értékelés, minősítés
–Közvetlen tanári megfigyelés szóbeli értékeléssel.
–Egymás értékelése, tanulók hozzásegítése a helyes önértékeléshez.
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Hatékony,
tanulás

önálló

–Osztályozás helyett a minősítést javasoljuk: kiválóan megfelelt, jól megfelelt, megfelelt.
Követelmények
A tanuló ismerje:
- a vizuális nyelv kifejező eszközeit,
- a rajzi, festészeti és plasztikai ábrázolás leggyakrabban használt eljárásait. A tanuló legyen képes:
- sík és térbeli művek létrehozására,
- konkrét és elvont képi és plasztikai gondolatok megjelenítésére,
- a látvány, illetve az abból történő absztrakció elemző értelmezésére, sokrétű feldolgozására (tanári
segítséggel),
- tervszerű, igényes munkavégzésre.
Tanulásmódszertan
A tanterv sajátosságai
A tanulásmódszer hagyományos értelemben nem iskolai tantárgy, hanem képességeket felmérő és
fejlesztő tréning. Olyan képességek elsajátítása, amelyek a tantárgyak tanulásánál elengedhetetlenek, és
ezen képességek hasznosítása a mindennapi élet során. A tanulói eredményes tanulásához biztos
alapokat nyújt.
A tanár, mint folyamatirányító, szervező résztvevője a tanóráknak. Előtérbe kerül a kooperatív tanítási
módszer. Fontos a gyerekek motiváltságának fejlesztése és fenntartása.
Első helyen szerepel a tanulás örömének, szabadságának visszaadása, a stresszmentes légkörben való,
aktív tanulás- tanítás folyamata. Ösztönözzük a tanulóinkat arra, hogy a tanulással kapcsolatos
problémáikkal szembenézzenek, azokra megoldást keressenek.
Hozzá kell segítenünk a tanulókat ahhoz, hogy ismereteiket a kellő szinten tudják alkalmazni,
kreativitásuk fejlődjön.
A tanterv kiemelt céljai és feladatai:
- Az általános iskolában tanult kommunikációs ismeretek áttekintése; a szövegolvasás és értés
felismerése olvasási szokások és tartalmak felmérése, alakítása; szókincs, a koncentrációképesség
fejlesztése.
- Képességfejlesztés, az egyéni képességek kibontakoztatásának segítése.
- A tanuláshoz való viszony formálása.
- Személyiség építés.
- Hatékony tanulási szokások kialakítása.
- A hiányok pótlása.
- A kreativitás és szocializáltság egyidejű, dinamikus fejlesztése, önállóság, aktivitás, tolerancia,
empátia kialakítása.
- Kulcskompetenciák fejlesztése: anyanyelvi kommunikáció, matematikai kompetencia,
természettudományos kompetencia, digitális kompetencia, természettudományos kompetencia,
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hatékony önálló tanulás, szociális és állampolgári kompetencia, kezdeményezőkészség és vállalkozói
kompetencia, esztétikai- művészeti tudatosság és kifejezőkészség.
Általános fejlesztési követelmények
- A tanuló képes legyen a fogalmak, gondolatok, érzések, tények és vélemények kifejezését szóban és
írásban egyaránt kifejezni.
- Képes legyen a tanult szókincsét tudatosan használni.
- Sajátítsa el a matematikai modellek értelmezését, alkalmazását (képletek, modellek, struktúrák,
grafikonok, táblázatok).
- Sajátítsa el és használja az információs társadalom technológiát (IST).
- Képes legyen hatékonyan tanulni, saját tanulását megszervezni egyénileg és csoportban egyaránt.
- Hatékonyan gazdálkodjon az idővel és információval.
- Ismerje meg a tanulás folyamatában szükségleteit és lehetőségeit.
- Motivált legyen a tanulás folyamatában.
- Ismerj meg tágabb környezetét.
- Céljai érdekében képes legyen egyéni terveket készíteni és azokat végrehajtani.
- Legyen toleráns az eltérő vélemények, kultúrák, irányzatok iránt.
- Ismerje meg a jegyzet és vázlatkészítés módszereit.
- Képes legyen önálló gondolatok kifejezésére, tanulmányaihoz kapcsolódó témák önálló
feldolgozására.

Belépő tevékenységformák
Tanulási képesség
- Önálló felkészülés
- Informatikai eszközök használata
- Szakirodalom felhasználása
- Csoportos megbeszélés
- Lényegkiemelés
- Vázlatkészítés
- Tanulássegítő módszerek
- Koncentrációs gyakorlatok
- Lényegkiemelés, kulcsfogalmak
- Szövegértés, olvasástechnikai gyakorlatok
Évi óraszám: 55,5 óra
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Témakör

Téma

Tartalom

Matematikai,
Tanulási előélet Tájékozódás a logikai
felmérése

4 óra

Tevékenység

Tesztek

Tudás és képesség

Fejlesztendő

Kapcsolódó műveltségi

területei

kulcskompetencia

terület

Kommunikáció

Anyanyelvi
kommunikáció,

Magyar nyelv és
irodalom
Matematika

tanulók

képesség

Kérdőívek

Szabályok

Matematika
kompetencia,

ismereteiről

Szövegértés,

Szituációs játékok

Állapotfelmérés

Természettudományos

szövegolvasás

Beszédgyakorlat

kompetencia,
Digitális kompetencia

Memoriter
Szókincs,
kifejezőkészség
Tanulás tudás

Kommunikáció

Anyanyelvi
kommunikáció

Magyar nyelv és
irodalom

Szituációs játékok

Pozitív önértékelés

Hatékony, önálló
tanulás

Ember és társadalom

önismeret,

Kooperatív módszer

Rugalmasság

Szociális és
állampolgári

Matematika

önbizalom

Drámajátékok

Figyelem
összpontosítás

kompetencia

Élő idegen nyelv

Érdeklődés

Digitális kompetencia

Informatika

Saját tanulási
Tanulási stílus módszerek,

14 óra

Kommunikációs
gyakorlatok

Hatékony önálló tanulás Életvitel és gyakorlati
Emlékezetfejlesztés

Koncentráció
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Idegen nyelvi

ismeretek

Megfigyelőkészség
fejlesztés

Tanulás

Mechanikus

technikája

értelmes tanulás, Memóriajátékok
memotechnikai

Memoriterek tanulása

Megfigyelőképesség

kommunikáció

Kitartás

Ember és társadalom

Figyelemösszpontosítás

Esztétikai-művészeti

eszközök

tudatosság és
Szövegolvasás

Figyelemfejlesztés

Memoriterek

Összefoglaló képesség

Tanulási

Frakcializáló,
globális

Gyakorló feladatok

Felidézés

módszerek

és kombinatív

Vázlatkészítés

Monotonitástűrés

Játékos feladatok

Motivációs készség

Külső és belső

Oldó beszélgetések

Figyelemösszpontosítás

Tanulási

feltételek (lelki

Egyéni és csoportos

Érdeklődés felkeltése

orientáció

felkészülés, öröm) gyakorlatok

Eredményes

Kíváncsiság

Kérdőív

ismeretszerzés

Érdeklődés

Könyvtárhasználat

Rész és az egész
viszonya, új
ismeretek társítása

Tudásvágy
Ambíció
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kifejezőképesség

Művészetek

Életcélok

Megtanulni,

A tanulás

Memoriterek-szóban és
képi

Digitális eszközök

tanulni

megtervezése,

formában

használata

szervezése

Vázlatkészítés

Lényegkiemelés

Egyéni és csoportos
Tanulási szokások tanulás

képessége

A figyelem
szerepe

Lényegkiemelés

Megértés és
megjegyzés

Gondolati

Jegyzet készítés

Önismeret fejlesztés

hangsúlyok

Helyes időbeosztáskooperatív

Összefoglaló,
absztraháló

Tanulást segítő

technikák

képesség

módszerek

Szöveg szerkesztés

Tér és idő

számítógépen gépírás

Gondolkodás tanulás

Elmélkedés

fejlesztés

Koncentráció
Tónusfokozás
Önismeret
Tanulási

Ábrándozás

Csoportkohézió javítása

Koncentrálás
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nehézségek

Akaraterő

Önismeret, önfejlesztési
tervek

Monotóniatűrés

Belső motiváció

Páros konzultáció

Kommunikáció és

hiánya

Megfelelő eszközök és
háttér

beszédkészség
fejlesztés

Kitartás

megteremtése

Dekoncentráltság
Fizikailag
megfelelő
állapot hiánya
Logikai képesség
Tanulás és
Gondolkodási gondolkodás

Kérdőívek kitöltése

fejlesztése

Csoportos megbeszélés

Áttekintés

kultúra és

Problémamegoldás Szövegmagyarázat

Ismétlés

önművelés

Könyv és

Agytorna

Lényegkiemelés

könyvtárhasználat Vázlatkészítés
Memoriter prózai szöveg
Kártyajáték
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Olvasási készség

Anyanyelvi
kommunikáció

Magyar nyelv és
irodalom

Hatékony,, önálló
tanulás

Művészetek

Az olvasás

Szövegolvasás Olvasási szokások Felolvasás

technikája

és értés

Olvasási
készségek

Néma szövegolvasás

Értő olvasás

felismerése

Olvasási
gyakorlatok

Blattoló olvasás

Kifejező készség

olvasási

(kifejező olvasás, Saját szöveg felolvasása Szókincsfejlesztés

szokások és

néma olvasás)

tartalmak

Szókincsfejlesztő
Szókincsfejlesztési gyakorlatok

felmérése,

gyakorlatok

11 óra

alakítása;

Meseolvasás

Artikuláció
Figyelem és
koncentrálás

Beszédtechnikai
gyakorlatok
Koncentrációs
gyakorlatok

szókincs, a
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Matematika
Informatika

Memorizálás (prózai
szöveg,
koncentráció-

vers)

képesség

légző gyakorlatok

fejlesztése.

Szövegtanulás

Olvasási készség

Anyanyelvi
kommunikáció

Magyar nyelv és
irodalom

A gondolkodási gyakorlatok

Koncentrációs
gyakorlatok

Értő olvasás

Hatékony, önálló
tanulás

Művészetek

kultúra

Lényegkiemelés

Olvasási tesz

Kifejező készség

Matematika

fejlesztése

(aláhúzáskiemelés,

Szövegolvasás

Szókincsfejlesztés

Informatika

Lényegkiemelés
szövegből

Artikuláció

Jegyzetelés

Szövegreprodukció

Figyelem és
koncentrálás

alkalmazása és gyakorlása

Szövegmagyarázat
jegyzetek

annak javítása

készítése

Kommunikációs
gyakorlatok

10 óra

Koncentrációs

A jegyzetelési vázlat)
technika

Az emlékezés

A

Az emlékezeti

Emlékezeti tesztek

Olvasási készség
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Anyanyelvi
kommunikáció

Magyar nyelv és
irodalom

technikája

kommunikációs teljesítmény
modell

10 óra

fejlesztése

Memória gyakorlatok

Értő olvasás

Képelemzése

Kifejező készség

Megismertetni az Szövegalkotás szóban és Szókincsfejlesztés
ismétlések

írásban

Tér és idő

jelentőségét a

Olvasási teszt

Figyelem és
koncentrálás

tanulásban

Képek készítése,
elemzése

Gondolkodás és

Az eredményes

„kutyanyelv”készítése

tanulásfejlesztés

bevésés feltétele
és

Vázlatírás

gyakorlata

Jegyzetkészítés

A felidézés és

Gondolattérkép

felismerés
különbsége (az
emlékezet
jellemzői,
az emlékezés
segítésének
módszerei a
lényeg
megragadása)
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Hatékony, önálló
tanulás

Művészetek
Matematika

memoriterek

Egyéni tanulást A tanulók

Gyorsolvasási

Olvasási teszt,
periférialátás,

Olvasási készség

Anyanyelvi
kommunikáció

Magyar nyelv és
irodalom

Értő olvasás

Hatékony, önálló
tanulás

Művészetek

elősegítő

program
megismertetése (dinamikus

fejlesztő gyakorlatok,

számítógépes

a gyorsolvasás olvasás)

fixációszélesség növelését Kifejező készség

programok

fogalmával,

Tanulásunk titkai fejlesztő gyakorlatok

Szókincsfejlesztés

szabályaival.

(perifériás látás,

Tér és idő

Tudatosan

fixációs szélesség fejlesztő gyakorlatok

6 óra

alakítani az
olvasási

növelése)

Ritmikus szemmozgást

Figyelem és
koncentrálás

Olvasást fejlesztő
gyakorlatok,

Gondolkodás és

regresszív gátlás

tanulásfejlesztés

szokásokat
Gyakorlatokat
pontosan és
türelmesen
végrehajtani
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Matematika

Ellenőrzés, értékelés, minősítés:
Célja: Következtetés az eredményekből a tanítás és tanulás hatékonyságra. Annak számbavétele, hogy a tanulók miben kiemelkedők és nyújtanak gyenge
teljesítményt. A tanulók egyéni fejlődése mérése.
Bementi mérés következő területeken:
Olvasási készség Szövegértés, szövegalkotás Számolási készség
Mérés módja: feladatlapok kitöltése
Mérés célja a tanulók fejlesztendő területeinek meghatározása.
A mérési eredmények alapján a tanulókra egyéni fejlesztési tervet készítünk.
A tanulók meglévő tudásának megismerése nélkülözhetetlen a tanulási folyamat tervezéséhez. Nemcsak a korábban tanult ismeretek meglévő szintje, hanem a
tapasztalati tudás, a témával kapcsolatos személyes elképzelések és viszonyulások, magatartásmódok is felszínre kerülhetnek.
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A program alapelve a tanulók és képességeik megismerése különböző vizsgálati módszerek
segítségével, aminek alapján képességszint szerinti csoportba sorolják a tanulókat és megkezdődik a
fejlesztés, hogy a pedagógusok minden gyermekből kihozzák képességük maximumát, és az
alulteljesítő tehetséges tanulók se vesszenek el. A mérés értékelése alapján a tehetségesek esetében
tehetségfejlesztés, a többi tanulónál pedig képességfejlesztés történik.
A felzárkóztatás, a fejlesztés sikeressége minden tanuló esetében a különleges bánásmód,
és differenciált fejlesztés függvénye, ezért komplex egyéni fejlesztési program kidolgozása szükséges.
Folyamatosan:
- A készségek felmérése a szóbeli és írásbeli szövegalkotási gyakorlatok alkotják az értékelés alapját.
- Feladatlapok, tesztek.
- Témazáró felmérők.
Módjai:
- Közvetlen tanári megfigyelés szóbeli értékeléssel.
- Szóbeli és írásbeli gyakorlatok, tesztek stílusgyakorlatok.
- Szövegelemzési és szerkesztési feladatok százalékos értékelése.
- Szóbeli beszámolók, kiselőadások értékelése.
- Ellenőrző feladatlap írása.
Követelmények:
- A tanuló tudja felismeri, megválasztani saját tanulási stílusát.
- Ismerjen és alkalmazzon tanulást segítő módszereket (koncentráció, relaxáció)
- A tanuló aktívan vegyen részt a kommunikációs gyakorlatokban.
- Tudja elmondani a felolvasással való felkészülés algoritmusát
- Az olvasási technika és a koncentráció gyakorlatait pontosan és türelmesen kivitelezniük
- A jegyzetelési technika szabályainak alkalmazása.
- Az életkornak megfelelő szövegalkotási képesség.
- A tanult helyesírási szabályok megfelelő ismerete és alkalmazása.
Javasolt tankönyvek, taneszközök, tanári kézikönyvek:
Oroszlány Péter: Könyv a tanulásról megfelelő fejezetei
Galambos Katalin: tanulásmódszertan
Tanár kézikönyv a tanulás tanításához
James Deese-Ellin K. Deese: Hogyan tanuljunk?
Donald O.Hebb: A pszichológia alapkérdései
Dr. Tóth László: Relaxációs módszerek
Magyar Értelmező Kéziszótár
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O. Nagy Gábor: Mi fán terem?
Sziji János: Tanulási stílus, tanulási stratégiák
Spencer Kagan: Kooperatív technikák
TÁRSADALOMISMERET
Sajátosságok
Az előkészítő évfolyam célkitűzése az általános iskolában tanultak elmélyítése; a hiányok pótlása, az
új élethelyzetbe, iskolatípusba, közösségbe került tanulók beilleszkedésének elõsegítése, a
kommunikációs képesség fejlesztése az iskolai és mindennapi élethelyzetekben.
A társadalomismeret az értékek iránti pozítiv viszonyulást, a reális énkép fejlődését, az ember, a magyarság-, Európa-, és a világkép kialakítását segíti elő.
A nyelvi kifejezőkészség állandó fejlesztését szem elõtt tartva nem a hagyományos "feldolgozó"
jellegű munkaformákat részesítjük előnyben, hanem a tanulók önálló szövegértési és szövegalkotási
képességének kondicionálását, vitakészségét és az önkifejezés formáinak szélesítését.
Célunk, hogy az iskola közvetlenül reagáljon a diákok szocializációs szükségleteire, segítse őket
abban, hogy könnyebben elsajátítsák a társadalmi normákat, hogy könnyebben be tudjanak illeszkedni
a társadalomba. Ez a megközelítés a diákokból indul ki, akik nem tantárgyi logikában gondolkodnak a
valóságról, akik komplex módon érzékelik a társadalmi hatásokat, s akiknek integrált tudásra –
ismeretekre és készségekre – van szükségük ahhoz, hogy eligazodjanak a mind bonyolultabbá váló
társadalomban.
Mindez elősegíti a felkészülést a felelős társadalmi szerepvállalásra, a demokratikus közéletben való
aktív részvételre, helytállásra a munka területén. Megismertet a jog alapelveivel, az állam
intézményeivel, a társadalom életének legfőbb vonásaival, valamint a gazdaság működésével. A tárgy
egyszerre szolgálhatja az általános műveltség gyarapítását, a világszemlélet és az erkölcsi értékrend
alakulását. Fejleszti az önismeretet, felkészít a kulturált társas kapcsolatok építésére és fenntartására.
Hozzájárul a differenciált emberkép és identitástudat alakulásához.
A tárgy bemutatja az ezredforduló nagy civilizációs változásait, a kultúra, a társadalom, a gazdaság és
a természet világában zajló folyamatokrendszer-összefüggéseit. Korunk legégetőbb kérdéseiben segít
eligazodni egy olyan nemzedéknek, melynek egyéni és nemzeti identitását már a globális integrációs
fejlemények által meghatározott szellemi környezetben kell felépítenie.
Érzékeny életkorban nyújt támpontokat a tanulóknak a mindennapos élethelyzetekben való
eligazodáshoz, személyiségük és kapcsolataik tudatos formálásához, s egyúttal a humán műveltség
valamennyi területén jól hasznosítható elméleti alapokkal szolgál.
A tanterv kiemelt céljai és feladatai:
- Az egyéni képességek kibontakoztatásának segítése.
- A kreativitás és szocializáltság egyidejű, dinamikus fejlesztése, önállóság, aktivitás, tolerancia,
empátia kialakítása.
- A koherens, átgondolt, korszerű fejlesztési követelmények, a társadalmi, állampolgári, gazdasági
ismeretek, a képességfejlesztés hangsúlyozása.
- Hon- és népismeret, környezeti nevelés, kommunikációs kultúra fejlesztése.
- Kapcsolódás Európához és a nagyvilághoz.
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- Az európai kultúra értékeinek (humanizmus, tolerancia, demokrácia, szolidaritás) középpontba
állítása.
- A készségek, képességek és a tantárgyi fejlesztési követelmények közötti koherencia megteremtése.
- A jelenben való eligazodás, a demokratikus viszonyok rendszerének és működésének megértése a
múltban és mai viszonyaink között.
- Tudatos közéleti részvételre nevelés.
- A nemzeti, az európai és az egyetemes emberi identitás kialakítása.
- Az információk kritikus kezelése, a tények és vélemények közötti különbségtétel, a folyamatosság és
változás szerepének felismerése, elemzési, értelmezési szempontok kialakítása.
- A gazdaság- és társadalomtörténet egyes jelenségeinek, illetve csomópontjainak bemutatása.
- A kultúra, a vallás, a művészetek és a művelődés legjellemzőbb vonásainak megjelenítése.
- Az ökológiai nézőpont megjelenése.
- A mindennapi élet – az életmódtörténet fontos mozzanatainak felvázolása.
Általános fejlesztési követelmények
A Nat fejlesztési követelményeit hat szinten kell megoldani. Ezek a következők:
1.Ismeretszerzés, tanulás;
2.Kritikai gondolkodás;
3.Kommunikáció;
4.Térben-időben való tájékozódás;
5.Tartalom kulcselemei;
6.Reflexiót irányító kérdések.
1.Ismeretszerzés, tanulás
- Könyvekből, munkafüzetekből, képekből, ábrákból, térképekből, diagramokból, statisztikai
adatokból, valamint a szöveges feladatokból, játékos rejtvényekből, forrásokból és egyéb
ismerethordozókból nyerjenek a tanulók fontos társadalmi ismereteket.
- Ismerjék meg a korosztályuknak készített kézikönyveket, a lexikonokat, gyűjtsenek információk a
könyvtárban és az internet segítségével.
- Sajátítsák el a legfontosabbi fogalmakat és kifejezéseket, azokat szóbeli és írásbeli
megnyilatkozásaikban tudják alkalmazni.
2. Kritikai gondolkodás
- A tananyag feldolgozása során ismerjék meg és gyakorolják azokat az alapvető elemzési,
forráskritikai szempontokat, módszereket, amelyek segítségével képesek lesznek kialakítani
véleményüket eseményekről, személyekről, problémákról.
- Tudják az ismereteket önállóan és kritikusan használni, értelmezni, majd belőlük önmaguk számára
hasznos következtetéseket levonni!
3. Kommunikáció
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- A diákok tudjanak eseményeket, történeteket elbeszélni, különböző szövegek lényegét elmondani.
- Alkossanak szóban és írásban a tanultakról kreatív módon szövegeket.
- Tanuljanak meg kiselőadást, rövid beszámolót tartani egy adott témáról.
- Tudjanak önállóan vázlatot írni, tanulják meg a jegyzetkészítést.
- A társadalmi kommunikációra való felkészítéshez nélkülözhetetlen, hogy gyakorolják és tanulják
meg a kulturált vita szabályait, az érvelés jelentőségét, az ellenérvek szerepét, az ellenvélemény
tolerálását.
- Csoportmunkában dolgozva ismerjék meg a kooperatív együttműködés előnyeit.
4. Térben és időben való tájékozódás
- Mivel a társadalmi események térben és időben zajlanak, a tanulóknak képesnek kell lenniük arra,
hogy ezekben tájékozódjanak.
- Időfogalom használata, az események időrendbe állítása. x Térképismeret: térképolvasás
technikájának elmélyítése.
5. Tartalom kulcselemei
- Ismeretek a helyi hagyományokról, a magyar és az európai történelem jelentős
állomásairól. x Nemzeti és etnikai kisebbségek kultúrájának megismerése.
- Konkrét történetekhez kapcsolódóan ismerjék fel a tanulók a folyamatosság és az abban bekövetkező
változások szerepét! Ismerjék fel, hogy a folyamatosan egymásra épülő szellemi és tárgyi értékek
megőrzésének jelentős szerepe van a szűkebb és tágabb közösség életében.
6. Reflexiót irányító kérdések
- Miben vagyunk mindannyian hasonlók? Honnan erednek az emberek közötti különbségek?
- Miért gondolkodnak másként a különböző kultúrájú, életkorú emberek?
- Mi mindentől függhet a döntések és a tettek megítélése?
- Miért vannak társadalmi különbségek?
- Milyen mértékben határozza meg a természeti környezet az emberek mindennapi életét és kultúráját?
- Miért van az, hogy ugyanazt a történelmi eseményt vagy jelenséget, különböző emberek
különbözőképpen élik át?
Belépő tevékenységformák
A tantárgy tanulása során a tanulóknak el kell jutniuk a társadalmi eseményekben részt vevők tetteinek
ismeretén túl “viselkedéseik, döntéseik és cselekedeteik motívumainak”, illetve a jelenkor politikai,
gazdasági, társadalmi jelenségeinek megértéséig.
- Esetelemzés, szerepjáték.
- Döntési, vita- és konszenzusteremtési helyzetek tanórai gyakoroltatása.
- Egyéni és közös anyaggyűjtés, történelmi, jogi és irodalmi példák feldolgozása.
- Beszélgetés (szabad asszociációk, vélemények felszínre hozása és ütköztetése, hipotézisek
bizonyítása és cáfolata, szövegek megbeszélése és elemzése).
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- A játék (szerepjáték, szociodráma).
- Kutatás (önmaguk, események, helyzetek megfigyelése és elemzése, megismerkedés és interjú
szakemberekkel, adatok és tények összegyűjtése, rendezése és elemzése, kísérletek, írásos és szóbeli
kutatási beszámolók készítése).
- Bibliográfia készítése.
- A tanultak és feltártak vizuális megjelenítése.
- Olvasmány- és eseménynapló vezetése, sajtófigyelés, élménybeszámoló készítése.
- A tanult témaköröket bemutató kiállítások rendezése.
- A segítségre szorulók megismerése, és megsegítése.
- Művészi alkotás létrehozása egyénileg vagy közösen.
Évi óraszám: 55,5 óra Heti óraszám: 1,5 óra
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Témakör

Év eleji
felmérés
2 óra

Téma

Tartalom

Tájékozódás a

Szövegértés,

tanulók

szövegalkotási
készség

társadalmi,

felmérése

történelmi

fogalommagyarázat

ismereteiről

térben és időben való

Tevékenység

Tudás- és

Fejlesztendő

Kapcsolódó

képességterület

kulcskompetencia

műveltségi terület

Beszélgetés a tanulókkal

Kommunikáció

Szociális és
állampolgári

Ember és társadalom

Interaktív játékok

Mindennapi
életünk

kompetencia

Földünk és

Társadalmi

Anyanyelvi
kompetencia

környezetünk

Szociális és
állampolgári

Ember és társadalom

Feladatlap

szabályok

tájékozódás
Egyén,

Az ókori

Egyiptom, a Nílus

Tárgyi emlékek bemutatása

Tér és idő

közösség,

társadalmak

ajándéka

élőszóban

Gondolkodás- és kompetencia

Földünk és

társadalom

Római köztársaság

Múzeumi óra.

tanulásfejlesztés

Digitális kompetencia

környezetünk

12 óra

Görög polisz

Kiselőadás

Kommunikáció

Anyanyelvi
kommunikáció

Magyar nyelv és

Lényegkiemelés:
Egyszerűsített

Hatékony, önálló
tanulás

irodalom

ábra készítése az athéni és a
spártai

Esztétikai-művészeti

Művészetek

társadalomról.

tudatosság és
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Térképhasználat: A földrajzi
tényezők történelmi
szempontú
értékelése
Vita: Patríciusok és
plebejusok
ellentéte. Néppárti
politikusok.
Caesar és a szenátus.
Az Árpádkor társadalma

Források és ábrák
segítségével a

magyar

A társadalom

társadalmi viszonyok
bemutatása,

társadalom

rétegződése

elemzése, következtetések

Aranybulla

levonása

A középkori

Vita rendezése: Hunyadi
Hunyadi Mátyás kora László
A településszerkezet elítélése
változásai

Egyéni és csoportos
gyűjtőmunka
Kiselőadások
Ismeretterjesztő kiadványok
felhasználása
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kifejezőképesség

História. szemelvényei,
Élet a három részre
szakadt
A három részre Magyarországon

forráselemzés,
Egri csillagok c. fim
részleteinek

szakadt

A társadalom

elemzése

Magyarország

rétegződése

Kiselőadás, politikai portrék,
vita

élete

Térképelemzés
Erdélyi fejedelemség: Források összevetése
vallás és etnikumTársadalmi

Dramatikus játék

tolerancia, együttélés

változások a
XVIII–
XIX. századi
A társadalom
Magyarországon átalakulása
1711 után – Magyarország nemzetiségei, Kiselőadások,
kisebbségi lét

Power point bemutatók

Reformkor társadalmi Bibliográfia készítése
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problémái – Életmód
és
társadalmi helyzet
összefüggései.

Vélemények ütköztetése

Lenin, Sztálin, Hitler,
Churchill, Roosevelt,
Politikai
életpályák

Horthy Miklós,
Rákosi

a XX. században Mátyás, Kádár János
Kertész Imre:
Sorstalanság,
Schindler listája című
film
A holokauszt

Előítélet, szolidaritás

A virágzó

Európa gazdasági,

Vázlat- és jegyzetkészítés

Tér és idő

gazdaságpoliti középkor

technikai fejlődése

Szövegfeldolgozás

Gondolkodás- és kompetenciák

Földünk és

tanulásfejlesztés

Digitális kompetencia

környezetünk

Kommunikáció

Anyanyelvi
kommunikáció

Róbert

Ábraelemzés,

Hatékony, önálló
tanulás

A nagy földrajzi

következtetés

Gazdaság,

ka, anyagi
kultúra
8 óra

gazdasága

A magyar gazdaság a Térképhasználat
XIV–XV. században
Károly
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Szociális és
állampolgári

Ember és társadalom

felfedezések és
hatásuk.

vitakészség
Ábrák elemzése összevetése

Az ipari

A tőkés gazdaság

forradalmak
kora

kibontakozása
Gazdaságszervezési
formák (céh,
manufaktúra
gyár, monopólium

Napi hírek, újságcikkek
nyomon
követése, hírtabló,
véleménynyilvánítás

Magyarország

A magyar gazdaság

gazdasági élete fejlődése a kiegyezés
1867-től

után

napjainkig

A szocialista gazdaság
Napjaink gazdasági
problémái

Népesség,

Településformák Középkori városok,

Vita rendezése: Diákok
vezetésével
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Tér és idő

Szociális és
állampolgári

Ember és társadalom

település,

és életmód a

életmód
10 óra

A különböző
társadalmi

a tanulók által feltárt

Gondolkodás- és kompetencia

Földünk és

középkorban és csoportok
az
életmódjának

ellentmondások közös

tanulásfejlesztés

Digitális kompetencia

környezetünk

újkorban

megvitatása.

Kommunikáció

Anyanyelvi
kommunikáció

Ember és természet

következtetés

Hatékony, önálló
tanulás

Művészetek

összevetése

A család a különböző Vizuális és verbális
korokban és
kultúrákban.

vitakészség

Életvitel és
gyakorlati

Bűn és bűnüldözés a értelmezése

kritikus

ismeretek

középkorban

szemlélet

Környezetátalakulás
az

csoportmunka

ismerethordozók együttes

ipari forradalom
következtében
Az iskola régen és ma. Fotóalbum készítése
A nemzetiségi lét és

Múzeum látogatása, néprajzi

kultúra fő kérdései az gyűjtés, tablókészítés,
Osztrák–Magyar

projekt

Monarchiában és
napjainkban.
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Fogyasztói társadalom
és
Életmód és

az ökológia, a

társadalom a

fenntartható fejlődés Vita rendezése: A média

XIX–
XX. századi

A média és a

Magyarországon közgondolkodás.

A modern

Államformák,
A demokráciák politikai

manipuláló szerepe a 20.
században

Ítélőképesség fejlesztése

Tér és idő

Szociális és
állampolgári

Ember és társadalom

demokráciák kialakulása

rendszerek az

(történelmi események
értékelése

Gondolkodás- és kompetenciák

Földünk és

Politikai

emberiség

különböző szempontok
alapján,

tanulásfejlesztés Digitális kompetencia

környezetünk

intézmények,

Kommunikáció

Anyanyelvi
kommunikáció

Anyanyelv és
irodalom
Művészetek

történetében

forráskritika)

eszmék,

A hatalmi ágak

Információk kritikai
befogadása

Ábraelemzés,

Hatékony, önálló
tanulás

ideológiák

megkülönböztetése

A szövegek rejtett
tartalmának

következtetés.

Kezdeményezőképesség Életvitel és
és
gyakorlati

működése

Nemzetközi

meglátása

vitakészség

vállalkozói kompetencia ismeretek

konfliktusok,

Mások gondolatának,
közlésének

10 óra
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szövetségi
rendszerek.

megértése (forráskritika és az
egyes

Háború és béke

történelmi események

Európai Unió

megítélésének
eltérései a későbbi
korszakokban)

A liberalizmus és
Ideológiák

nacionalizmus
kérdései

XIX–
XX. század

Szocializmus

Diagramok készítése a
választások
eredményeiről
Szerepjáték

A polgári
Magyarország
Magyarország

megszületése

politikai
viszonyai

Politika

Közintézmények látogatása

intézményrendszer a
mai
Magyarországon
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Ókori kultúrák

Mindennapi
életünk

Szociális és
állampolgári

Ember és társadalom

művelődés és civilizáció.

A középkor kultúrája

Tér és idő

kompetenciák

Földünk és

vallás

A modernkor
kultúrája

Anyanyelvi
Gondolkodás- és kommunikáció

Kultúra,

11 óra

Kultúra és

Műveltség és
képzettség.

Helyi

Természetkép, művelődéstörténet
világkép,

Az élő hagyomány

világszemlélet. Tudomány és

tanulásfejlesztés

Hatékony, önálló
tanulás

Magyar nyelv és

Kommunikáció

Esztétikai-művészeti

irodalom

tudatosság és

Művészetek

kifejezőképesség

művészetek
Kultúrák párbeszéde:
önismeret és
nyitottság.
Önazonosság és
társadalmi
hovatartozás.
A nemzet. A magyar
nemzettudat
sajátosságai és
dilemmái
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környezetünk

Filozófiai
elképzelések
a világról
Világvallások
Istenhitek és
vallások.

Az éves
munka
értékelése

Az ismeretek

Az éves munka szöveges

rendszerezése

értékelése, pozitívumok,
negatívumok megbeszélése.

2 óra
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Ellenőrzés, értékelés, minősítés:
Célja:
- Következtetés az eredményekből a tanítás és tanulás hatékonyságára.
- Annak számbavétele, hogy mely követelmények teljesítésében értek el a tanulók kiemelkedő, illetve
mely
területeken gyenge teljesítményt.
- A tanulók teljesítményének viszonyítása korábbi teljesítményeikhez.
Bemeneti mérés
Év elején készség-képesség mérést végzünk a következő területeken:
- szövegértés, szövegalkotás
- térképismeret,
- kronológiai ismeretek
- fogalmak
A mérés módja: feladatlapok kitöltése
A mérés célja annak megállapítása, hogy mely területeken, milyen irányban szükséges a fejlesztés. A
mérési eredmények alapján egyéni és csoportra tervezett fejlesztési terveket kell készíteni.
A tanulók meglévő tudásának megismerése nélkülözhetetlen a tanulási folyamat tervezéséhez.
Nemcsak a korábban tanult ismeretek meglévő szintje, hanem a tapasztalati tudás, a témával
kapcsolatos személyes elképzelések és viszonyulások, magatartásmódok is felszínre kerülhetnek.
A program alapelve a tanulók és képességeik megismerése különböző vizsgálati módszerek
segítségével, aminek alapján képességszint szerinti csoportba sorolják a tanulókat és megkezdődik a
fejlesztés, hogy a pedagógusok minden gyermekből kihozzák képességük maximumát, és az
alulteljesítő tehetséges tanulók se vesszenek el. A mérés értékelése alapján a tehetségesek esetében
tehetségfejlesztés, a többi tanulónál pedig képességfejlesztés történik.
A felzárkóztatás, a fejlesztés sikeressége minden tanuló esetében a különleges bánásmód,
és differenciált fejlesztésfüggvénye, ezért komplex egyéni fejlesztési program kidolgozása szükséges.
Folyamatosan:
- A diákok szóbeli és írásbeli teljesítményének értékelése és minősítése szóban és írásban
- Feladatlapok
- A számonkérés hagyományos módjai mellett megjelennek a projekt rendszerű számonkérési formák
is, amelyek mindig valamilyen gyakorlati tevékenység önálló kutatás, interjú, egy hivatalos ügy
elintézése, egy program megszervezése köré épülnek.
Módjai:
- Közvetlen tanári megfigyelés szóbeli értékeléssel
- elsősorban szóbeli értékelés, közvetlen tanári megfigyelés, egymás értékelése, tanulók hozzásegítése
a helyes önértékeléshez
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- feladatsorok, szóbeli és írásbeli beszámolók, kiselőadások, projekt, képes beszámolók, riport
- Ellenőrző feladatlap írása
Követelmények:
- Az emberrel, a társadalommal és az erkölccsel kapcsolatos ismeretszerzési és feldolgozási
képességek fejlődése. Életkorának megfelelő szinten legyen képes különböző forrásokból ismeretek
összegyűjtésére, osztályozására, elemzésére, a köztük lévő összefüggések keresésére és azokból
következtetések levonására.
- Az emberrel, a társadalommal és az erkölccsel kapcsolatos tudását, véleményét legyen
képes kifejezni, mások megnyilatkozását legyen képes értelmezni.
- Legyen tisztában az egyéni és közösségi értékekkel, az alapvető állampolgári jogokkal és
kötelességekkel. Legyen képes erkölcsi értékeket felismerni, tudjon különbséget tenni a jó és rossz, az
igaz és hamis, valamint a szép és a rút között.
- A tanuló ismerje a társadalmi együttélés alapvető szabályait, legyen tisztában alapvető jogaival és
kötelességeivel. Ismerje a Magyar Köztársaság állam-ésközigazgatási intézményrendszerét.
- A tanuló legyen képes társadalmi problémák azonosítására, összetevőik felismerésére, ezek
megvitatására, önálló véleményalkotásra.
Javasolt tankönyvek, taneszközök, tanári kézikönyvek
Horváth Péter: Történelem az általános iskola 5. évfolyama számára, Nemzeti Tankönyvkiadó,
Budapest, 2001 Horváth Péter: Feladatok, rejtvények történelemből 5. Munkafüzet Horváth Péter
ötödikes történelemtankönyvéhez, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2001
Horváth Péter: Az ókor izgalmas világa. Történelmi olvasókönyv általános iskolásoknak. Megidézett
múlt sorozat, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2000
Horváth Péter-Hámori Péter: Történelem az általános iskola 6. évfolyama számára Nemzeti
Tankönyvkiadó, Budapest, 2002
Csepela Jánosné: Feladatok, rejtvények történelemből az általános iskola 6. évfolyama számára.
Horváth Péter–Hámori Péter hatodikos történelemkönyvéhez, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest,
2002
Helméczy Mátyás: Történelem az általános iskola 7. évfolyama számára, Nemzeti Tankönyvkiadó,
Budapest, 2003 Helméczy Mátyás: Feladatok, rejtvények történelemből 7. Munkafüzet Helméczy
Mátyás hetedikes történelemtankönyvéhez, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest 2003
Helméczy Mátyás: Történelem az általános iskola 8. évfolyama számára, Nemzeti Tankönyvkiadó,
Budapest, 2004 Helméczy Mátyás: Feladatok, rejtvények történelemből 8. Munkafüzet Helméczy
Mátyás nyolcadikos történelemtankönyvéhez, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest 2004
Gönczöl Enikő: Én és a többiek. Társadalomismeret 13–15 éveseknek, Nemzeti Tankönyvkiadó,
Budapest, 2004 Gönczöl Enikő: Útmutató és tanmenetjavaslat az Én és a többiek.
Társadalomismeret 13–15 éveseknek című tankönyvhöz, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2004
Gönczöl Enikő: Én és a politika? Állampolgári ismeretek 13–15 éveseknek, Nemzeti Tankönyvkiadó,
Budapest, 2004 Gönczöl Enikő: Útmutató és tanmenetjavaslat az Én és a politika? Állampolgári
ismeretek 13–15 éveseknek című tankönyvhöz, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2004
Ágh Zsófia: Paraszti és polgári hagyományok a Kárpát-medencében Mozaik Kiadó Budapest, 1999
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Közvetlenül használható eszközök

Közvetetten használható eszközök

(Nyomtatott szöveg,

(Fali térkép, oktatótábla,

(Transzparens, dia, hangkazetta,

(CD-ROM, WEB- helyek, grafikonok,

nyomtatott kép, atlasz)

tárgymásolatok, időszalag)

video, CD)

táblázatok, egyéb
információhordozók)

Válogatás a magyar

A Föld országai falitérkép

A Himnusz és a Szózat hangfelvétele Problémamegoldó gondolkodást

törvényalkotás történetéből

Az Európai Unió fali térképe

A legfontosabb iratmintákat bemutató fejlesztő feladatokat tartalmazó

Válogatás ember-, diák- és
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