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I. A Petőfi Sándor Római 

Katolikus Általános Iskola és 

Gimnázium Nevelési Programja 

  



1. Küldetésnyilatkozat és jövőkép 
 

Az Egyház a közoktatási intézmények alapítását és fenntartását fontos küldetésének 

tekinti. A katolikus közoktatás tudatosan arra kötelezi el magát, hogy az egész ember 

kifejlesztésén munkálkodjék, minden emberi érték teljesen kibontakozzon, és egymásba 

fonódjon. Intézményünk a krisztusi tanítás fényében egyszerre tekinti küldetésének az 

egészséges emberi értékek kibontakoztatását, valamint a hit alapjainak megteremtését. 

Egységes intézményként lehetőségünk nyílik megvalósítani a gyermekek fejlesztését 

kisiskolás kortól a felnőtt kor küszöbéig. Napjaink megingott értékrendje miatt a keresztényi 

értékek érvényre juttatásában a nevelők jó példája és iránymutatása mellett fontos segítséget 

jelent számunkra a szülőkkel való kapcsolattartás. Éppen ezért intézményünk nyitott 

mindazon családok számára, akik elfogadják az iskola katolikus szellemiségét, ugyanakkor a 

más felekezetből érkező családoknál tiszteletben tartja saját vallási szokásaikat. 

A keresztényi értékek mellett fontos feladatunknak tekintjük a korszerű, ismeretek 

elsajátítását, mely az érettségi vizsga letétele után alapot nyújthat a magasabb szintű 

tanulmányok folytatására. Ennek érdekében a fejlesztő, felzárkóztató tevékenység mellett 

jelentős szerepet kapnak a tehetséggondozó foglalkozások is. Pedagógiai munkánkban a 

hagyományőrzés és a modern nevelő-oktató munka egymás mellett jelenik meg. Mind az 

általános iskolai, mind a gimnáziumi tagozaton magas színvonalú német és angol nyelvi 

képzést biztosítunk. 

 

 

2. Nevelési elkötelezettség és pedagógiai hitvallás 
 

Intézményünk célja, hogy a szaktudományok feltárásán túl elvezesse tanítványait a 

teljes igazságra, az értékek elsajátítása során az örök valóságokra irányítsa a figyelmüket. 

Törekszünk a diákokban a hit és az élet személyes szintézisét létrehozni, és felelős keresztény 

életre ösztönözni őket. Fontosnak tartjuk, hogy tanulóink a hírek, információk és üzenetek 

világában szabadon eligazodni tudó, felelős felnőttekké váljanak. Minden tanévet Veni 

Sancte-val nyitunk meg, és hálaadó Te Deum-mal zárunk le. A keresztény értékek és 

eszmeiség kialakításában kiemelt szerepet kapnak katolikus ünnepeink, az adventi és 

nagyböjti elmélyülés. Emellett fontosnak tartjuk, hogy pedagógusaink és tanulóink 

megismerjék templomunk, a Jézus Szíve Templom, és az Óváros Plébánia lelkületét, ünnepeit 

és közösségi életét. Alapelveink között szerepel a természetes és épített környezet védelmére, 

a fenntartható fejlődésre irányuló nevelés. Iskolánk elkötelezett a környezettudatosságot, 

fenntarthatóságot szolgáló iskolafejlesztő munka mellett.   

 

 

3. A pedagógiai program törvényi háttere 
 

2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 

110/2012. (VI.4.) Kormányrendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és 

alkalmazásáról 

51/2012 (XII.21.) EMMI – rendelet a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának 

rendjéről  

5/2020. I. 31. Korm. rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és 

alkalmazásáról szóló 110/2012.(VI.4) Korm. rendelet módosításáról  

Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.) 

2011. évi CCVI. törvény a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, 

vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról 

2011. évi CLXXIX. törvény a nemzetiségek jogairól 

229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény 

végrehajtásáról 



20/2012. évi (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a 

köznevelési intézmények névhasználatáról 

100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról,  

40/2002. (V. 24.) OM-rendelet az érettségi vizsga részletes követelményeiről.  

4/2017. (IV. 10.) EMMI rendelet a tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítás, a 

tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről szóló 17/2014. (III. 12.) 

EMMI rendelet módosításáról 

2013. évi CCXXXII. törvény a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról  

26/1997. (IX. 3.) NM-rendelet az iskola-egészségügyi ellátásról 

1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 

1042/2019. (II. 18.) Korm. határozat Lázár Ervin Programról (LEP) 

 

 

 

4. Az iskola rövid története, strukturális bővülése 
 

A Petőfi Sándor Általános Iskola elődjének alapítására 1905-ben került sor, az elemi 

iskolai tanító munka azonban csak 1909-ben indult meg. 1912-től az elemi népiskola mellett 

megkezdte működését a Római Katolikus Polgári Leányiskola is, magába foglalva a 

felsőtelepi zárda és templom épületét is. 1948-ban, az egyházi iskolák államosítását követően 

8 évfolyamos általános iskolai képzés kezdődött, amely tekintettel a település nemzetiségi 

hagyományaira az 1970-es évek közepén német nemzetiségi oktatással bővült. 

Az épületegyüttes az 1980-as években egy új épülettel és tornateremmel gazdagodott, 

így nyerve el jelenlegi formáját. 1991-ben megkezdődött a 4 évfolyamos gimnáziumi oktatás 

is, mely egy nyelvi előkészítő évfolyammal 5 évfolyamosra bővült, ez a képzés 2021 nyarán 

kifut. Intézményünk az alapfeladatok ellátásán kívül az első évfolyamtól a nyolcadik 

évfolyamig német nemzetiségi nyelvoktatást és hagyományápolást biztosított. 2012 tavaszán 

iskolánk a Váci Egyházmegye Ordináriusa támogatásával megkezdte az intézmény 

átalakítását, így 2012. szeptember 1-jén megnyitotta kapuit a Petőfi Sándor Római Katolikus 

Általános Iskola és Gimnázium. 2013 szeptemberétől pedig egy tagintézménnyel is 

bővültünk: Fabriczius József Esti Gimnázium (Veresegyház). Átszervezés miatt az esti 

tagozat kivezetésre került 2020 nyarán. 

A keresztény szellemiség megteremtése mellett a köznevelési rendszer átalakítása új 

feladatokat állított intézményünk elé. Az új Nemzeti Alaptanterv és annak nyomán elkészített 

kerettantervek követelményeinek megfelelően gyökeres változtatásokat kell végrehajtanunk 

képzési szerkezetünkben. Általános iskolai tagozatainkon a 2013-2014. tanévtől kezdve 

felmenő rendszerben a hagyományos nemzetiségi nyelvoktatást felváltotta az angol, ill. német 

idegen nyelvi képzés. A korábbi iskolaotthonos képzést az egész napos iskola váltotta fel. 

Gimnáziumban a nyelvi előkészítő évfolyamot követően emelt óraszámú nyelvi képzést 

biztosítunk, mind a nyelvi, mind a normál gimnáziumi osztályokban. A 2017-2018-as tanévtől 

a nyelvi előkészítő képzést emelt szintű nyelvi képzés váltotta fel. A nemzeti köznevelésről 

szóló törvény értelmében, az általános iskolában a tanórai és tanórán kívüli foglalkozásokat 

16:00 óráig szervezzük meg, és biztosítjuk a tanulók számára a 17:00-ig tartó ügyelet 

lehetőségét. 

A 2015-2016-os tanévtől intézményünkben is elindult az átfogó intézményi 

önértékelés, melynek végrehajtásához létrehoztuk a Belső Ellenőrzési Csoportot. 

 

  



5. Az iskola jogi státusza 
 

Iskolánk önállóan működő és gazdálkodó jogi személy, amelynek élén magasabb 

vezetői beosztású igazgató áll. Az intézmény szervezeti felépítését, belső rendjét, működési 

sajátosságait a törvény előírásaival összhangban a nevelőtestület határozza meg. Az iskolánk 

életét érintő valamennyi terület szabályozását az intézmény Szervezeti és Működési 

Szabályzata tartalmazza. A törvényességet, a zökkenőmentes működést további szabályzatok 

segítik, ezek közül a legfontosabbak a Házirend és az éves Munkaterv. 

Az érdekegyeztetés, az érdekérvényesítés szervezeti formái: 

 

 a tanulóké: diákönkormányzat 

 a szülőké: szülői szervezet 

 

 

6. Iskolaszerkezetünk 
 

Általános iskolánk minden évfolyamon két párhuzamos osztályból áll. A 2013-2014. 

tanévtől az új törvényi szabályozásnak megfelelően 1. évfolyamon felmenő rendszerben 

bevezettük az egyik párhuzamos osztályban az angol nyelv oktatását, míg a másik osztályban 

megmaradt a német nyelv oktatása. A 2019-2020-as tanévtől az 1. évfolyam egyik osztálya 

egész napos iskolaként működik, kiegészítve angol/német nyelv oktatásával. Az első 

évfolyam másik, hagyományos (délelőtt tanítási órák, délután napközi) osztályában szintén 

kiegészítve német/angol nyelv oktatása folyik. A 2020/21-es tanévtől felmenő rendszerben 

mindkét osztályunkban délelőtt lesznek a tanítási órák, délután pedig napközis foglakozáson 

vehetnek részt diákjaink. Idegen nyelvet illetően mindkét osztály esetén választhatnak a 

német nyelv és az angol nyelv közül, ezeket csoportbontásban valósítjuk meg.  

A 2016-2017. tanévtől kezdve megszűnt a német nemzetiségi nyelvoktatás. Az 5-8. 

évfolyamokon a kerettantervi előírások alapján új tantárgyi struktúrát alkalmaztunk, amelyben 

kiemelt szerepet kap az idegen nyelv oktatása. Az alsó és felső tagozaton változatlanul 

működnek az egyéb délutáni foglalkozások. 

Tehát, iskolaszerkezetünk: 

8 évfolyamos általános iskola német és angol nyelvoktatással 

4 évfolyamos gimnázium, évfolyamonként egy emelt szintű nyelvi képzést biztosító és egy 

általános tantervű osztállyal. 

Elmondhatjuk, hogy intézményünk az általános iskolától az érettségiig kínál komplex 

nevelési-oktatási folyamatot. 

 

7. Specialitásaink az általános iskolában 
 

7. 1. Hittan oktatás: 
 

Az iskola egyházi átalakulása révén a 2012-2013. tanévtől bevezetésre került a hittan 

oktatása. A 2013-2014. tanévtől felmenő rendszerben heti két hittan órát vezettünk be. 

Keresztlevéllel, vagy lelkészi ajánlással rendelkező református és evangélikus diákjainknak 

biztosítjuk a felekezeti hitoktatást. Az 5-6. évfolyamon heti 1 órában CSÉN foglalkozást 

tartunk a katolikus hittan óra terhére.  

 

7. 2. Nyelvoktatás és nemzetiségi hagyományápolás 
 

A 2013-14. tanévtől a német nyelv mellett az angol nyelv oktatását is bevezettük. Emellett 1-

4. osztályig a nemzetiségi népismeretet integráljuk a német, testnevelés, ének-zene, rajz és 



technika tantárgyak oktatásába, felső tagozaton és a gimnáziumban a helyi hagyományokhoz 

igazodva jelenik meg. 

Továbbra is szeretnénk a nemzetiségi hagyományápolást folytatni, részben a szabadon 

felhasználható órák keretében, részben pedig tanórán kívüli foglalkozások formájában. 

Kiemelten fontosnak tekintjük ugyanakkor, hogy biztosítsuk diákjaink számára a nyelvi órák 

mellett a tanórán kívüli nyelvtanulás lehetőségeit: 

 lehetőség szerint délutánonként felzárkóztató és tehetséggondozó foglalkozásokat 

vagy programokat szervezünk, amelyekkel az idegen nyelv tanulására motiváljuk 

diákjainkat 

 versenyekre készítünk fel diákokat 

 könyvtárunk idegen nyelvi kötetei délutánonként a tanulók rendelkezésére állnak 

 német nyelvű színházi előadásokon veszünk részt (lehetőség szerint) 

 lehetőség szerint különböző nyelvterületeken keresünk kapcsolatokat diákcsere 

program szervezése céljából 

 évente adventi kirándulást szervezünk Ausztriába 

 tánccsoportjaink fellépnek Vecsés, és a szomszédos települések nemzetiségi 

rendezvényein 

 osztálykirándulások keretében ellátogatunk más vidékek nemzetiségi településeire 

7. 3. Lázár Ervin Program 
Kormány 1042/2019 (II. 18.) számú kormányhatározata alapján a Lázár Ervin Program 

(LEP) szociális helyzettől és lakóhelytől függetlenül minden, az 1–8. évfolyamon tanuló 

általános iskolai diák részére tanévenként egyszeri alkalommal ingyenesen biztosítja a 

színházi, tánc- és cirkuszi előadások, komolyzenei hangversenyek, illetve az őshonos állatok 

bemutatóhelyei látogatásának élményét. 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Kultúráért Felelős Államtitkársága meghatározta az 

egyes évfolyamok esetében a lehetséges programelemek körét és a tankerületi 

központok, valamint az intézmények feladatait a programban való részvétel során. 

Iskolánk részt vesz a LEP szervezésében megvalósuló kulturális programokban. A 

programban érdekelt intézmények tájékoztatása, a jelentkezések koordinálása, a programban 

részt vevő szervezetekkel való kapcsolattartás, az előadások helyszínének, időpontjának és 

résztvevőinek egyeztetése az érintett szervezetekkel és az intézményekkel (pl. 

keretszerződések, egyedi szerződések megkötése, finanszírozás) a Monori Tankerületi 

Központ feladata. A konkrét előadásokra való jelentkezések és lemondások kezelését a 

KRÉTA rendszer felületén, valamint a Monori Tankerületi Központtal való kapcsolattartást 

Iskolánk koordinátora intézi.  

 

8. Specialitásaink a középiskolában 
 

8. 1. Hittan 
 

A 2013-2014. tanévtől a gimnázium 9. évfolyamán is felmenő rendszerben került bevezetésre 

a hittan heti 2 órában. Keresztlevéllel, vagy lelkészi ajánlással rendelkező református és 

evangélikus diákjainknak biztosítjuk a felekezeti hitoktatást. A 9-10.évfolyamon heti 1 órában 

CSÉN foglalkozást tartunk a katolikus hittan óra terhére.  

 

 

8. 2. Nyelvoktatás 
 

A 2017-2018-as tanévtől kezdve a két gimnáziumi osztály közül az egyik általános 

tantervű, a másikban pedig emelt szintű nyelvi képzést biztosítunk.  



Az általános tantervű osztályban (tagozatkód: 0002) első idegen nyelvként németet tanítunk 

heti 4, második nyelvként pedig angolt heti 3 órában. A 11. évfolyamtól lehetőséget 

biztosítunk fakultációs órák felvételére, hogy elősegítsük az érettségire való sikeres 

felkészülést.  

Az emelt szintű nyelvi képzést nyújtó osztályban (tagozatkód: 0001) a tanulók mind az angol, 

mind a német nyelvet heti 5 órában tanulják mind a négy évben.  

Elsődleges célunk, hogy tanulóink mindkét nyelvből magas szintű oktatásban 

részesüljenek és képesek legyenek legalább az egyik nyelvből a középfokú nyelvvizsga, ill. 

emelt szintű érettségi letételére, ezzel biztosítva számukra a felsőfokú oktatási intézménybe 

való bejutáshoz szükséges jelentkezési feltételt.   

A 2020/21-es tanévtől az általános tantervű osztályban felmenő rendszerben a következő 

változásokat vezetjük be: iskolánkba a 9. évfolyamra minden tanuló úgy érkezik, hogy 

minimum 5 éven át tanult vagy angol, vagy német nyelvet. Ennek ellenére az a 

tapasztalatunk, hogy az általános tagozaton mindkét nyelvből célszerű kezdő szintről 

kezdenünk az oktatást. Bár a 9-10. évfolyamon a németet tekintjük az első idegen nyelvnek, 

szeretnénk mindenkinek egyforma esélyt biztosítani arra, hogy a nálunk oktatott mindkét 

nyelvből (angol és német) megfelelő alapokat szerezzen. Ezért az első két év során az idegen 

nyelvek heti összes óraszáma 7: a 9. évfolyamon németből 3+1, angolból pedig 3 órát 

biztosítunk, a 10. évfolyamon pedig fordítva, németből van 3 óra és angolból 3+1. Minden év 

végén szintfelmérő segítségével állapítjuk meg, hogy minden tanuló a neki megfelelő 

csoportban van-e és lehetőséget biztosítunk a csoportváltásra.  

A 11-12. évfolyam az érettségi felkészülés időszaka, amikor az alap óraszám kiegészül a 

fakultációs órákkal: németből 4+1, angolból 3+2 órát biztosítunk. A 10. osztály végén tehát 

minden tanuló eldöntheti, hogy számára melyik lesz az elsődleges nyelv: az, amelyikből 

érettségit kíván tenni. Itt tehát a csoportbontásnak megfelelően mind a német, mind az angol 

lehet első vagy második idegen nyelv is. 

 

9. Hagyományos programjaink 
 

 Szeptember: Tanévnyitó mise: Veni Sancte 

  Tanévnyitó ünnepség 

  Szülői értekezletek 

  Középiskolai tanulmányi kirándulások/Gólyatábor 

 Káposztafeszt 

  Autómentes nap 

  Hadifogoly mise  

  

 Október: Október 6. iskolai és városi megemlékezések 

  Továbbtanulási kiállítás 

  Október 23. iskolai és városi megemlékezések 

  Középiskolai tanulmányi kirándulások 

  Papírgyűjtés 

  Állatok világnapja 

                                                Gólyaavatás 

 

 November: Fogadó órák 

  Nyílt nap – gimnázium 

                                                Nyitott nap 1-12.évfolyam 

                                                Szülői Szervezet értekezlet 

  Német játékdélután  

   

 December: Advent – Lelki nap 

  Mikulásnap 



  Mikulás Kupa 

  Szalagavató 

  Karácsony - ünnepély  

 

 Január: Középfokú írásbeli felvételi vizsga 

  A Magyar Kultúra Napja városi ünnepség 

   Pályaorientációs nap 

  Szülői értekezletek 

  

 Február: Középfokú szóbeli felvételi vizsga 

  Farsang 

  Kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapja 

 

 Március: Vers- és prózamondó verseny 

  Petőfi nap 

  Petőfi-kupa 

                                                Március 15. városi ünnepség iskolánk rendezésében 

  Múzeumi nap 

                                                Nagyböjt – Lelki nap 

  Húsvéti körmenet 

  Iskolák közötti tanulmányi versenyek 

  Iskolakóstolók – alsó tagozat 

  Nyílt nap – alsó tagozat 

 

 Április: Fogadó órák 

  Szülői Szervezet értekezlete 

  Kis elsősök beiratkozása 

  Iskolák közötti tanulmányi versenyek 

  Városi vers- és prózamondó verseny 

 Nyelvi Prezentációs Verseny: Petőfi Prezi Deutsch, Petőfi Prezi 

English 

  A Holocaust áldozatainak emléknapja 

  A Föld napja 

  Ballagás – gimnázium 

 

 Május: Írásbeli érettségi vizsgák 

  Általános iskolai tanulmányi kirándulások 

  Papírgyűjtés 

  Kitelepítési mise  

  Országos kompetenciamérés 

  Pünkösd hétfői Családi nap   

   

  

 Június: Június 4. Nemzeti Összetartozás Napja 

  Nyelvi kompetenciamérés 

  Június 14. Vecsés újratelepítése – városi ünnepség 

  Erdei iskola – alsó tagozat 

  Ballagás – általános iskola 

  Tanévzáró szentmise: Te Deum 

  Tanévzáró ünnepség 

  Szóbeli érettségi vizsgák 

  Sport és szabadidős tábor 

   



 Folyamatosan:  Sportversenyek 

 Tanulmányi versenyek  

  Tánccsoportok fellépései 

  Egyházi, városi és német nemzetiségi ünnepek 

A felsoroltakon kívül az aktualitásoknak megfelelően szervezünk programokat diákjaink és a 

szülők számára. 

 

 

10. Pedagógiai alapelveink, értékeink, céljaink, feladataink 
 

10. 1. Pedagógiai elveink 
 

Gyakorlati tapasztalatainkra valamint a Nemzeti Alaptantervben megfogalmazott értékekre és 

tevékenységekre épülnek. 

 keresztény értékrend: 

Törekszünk a diákokban a hit és az élet személyes szintézisét létrehozni, és felelős 

keresztény életre ösztönözni őket. Ehhez igyekszünk a tantárgyak lehetőségeit 

kiaknázni a keresztény személyiség kibontakoztatása érdekében. 

 bizalom, szeretet, felelősség: 

Fontos része nevelő munkánknak a kölcsönös szeretet és bizalom kialakítása a 

gyerekekben, amely elvezet az egymás iránti tapintathoz és felelősségvállaláshoz. 

 felelősségvállalás:  

Tanulóink testi, értelmi, érzelmi, erkölcsi fejlődéséért, a gyermek- és tanulói 

közösségek kialakításáért, fejlődéséért felelősséggel tartozunk. A szülőkkel 

kölcsönös kapcsolattartásra, megosztott felelősségre törekszünk annak érdekében, 

hogy az elvárások találkozzanak, és eredményekben kamatozzanak. 

 a pedagógus, vezető szerepe: 

A nevelés-oktatás folyamatában az 1-től a 12. évfolyamig hangsúlyozzuk a 

pedagógus, vezető szerepét. 

 egyenrangúság elve: 

Munkánkat áthatja a törvényesség, az állampolgári jogok, valamint az egyetemes 

emberi jogok tiszteletben tartása, az emberek egyenlőségének elismerése. 

 

10. 2. Pedagógiai értékek 
 

 Keresztény erkölcsi normák:  

Fontos feladatunknak tekintjük – a modern kor viszonyait figyelembe véve – az 

erkölcsös, tisztelettudó, felelős viselkedés kialakítását és az erkölcsi nevelést. 

 Tudás: 

Célunk magas színvonalú oktató-nevelő munka segítségével megteremteni a 

felnőtt élethez és a magasabb szintű tanulmányokhoz szükséges tudást.  

 Hazaszeretet: 

A nemzeti kultúra ápolása, nemzeti múltunk megismerése, megértése, emlékeinek, 

hagyományainak és jelképeinek tisztelete, megbecsülése fontos számunkra. 

 Tehetséggondozás: 

Kiemelt feladatunk a tehetséges tanulók képességeinek minél teljesebb 

kibontakoztatása. 

 Egészség: 

Az egészséges életmód iránti igény felkeltése, a sport, a mozgás fontosságának 

hangsúlyozása. 

 Hagyomány: 

A keresztény hagyományok ápolása mellett a helyi kultúra megőrzése is fontos 

feladatunk. 



 

 

10. 3. Céljaink 

 
 A szeretet: 

 A gyermekeket segíteni abban, hogy a kereszttény értékekre építve (szépre, jóra 

fogékony) személyiséggé, Istent és embertársait szerető emberré váljanak. 

 A hit: 

 Célunk a tanulók személyes meggyőződésének, keresztény világszemléletének 

kialakítása és érzelmi-szellemi megerősítése. 

 A tudás: 

 Sokoldalú, életkornak megfelelő ismeretátadás a világ megismerésének igénye, 

igény a folyamatos önművelésre és egy életen át tartó tanulásra. 

 A hazaszeretet: 

 A szülőföld és Magyarország megismerése, szeretete, megóvása, egészséges 

nemzeti önbecsülés kialakítása. 

  Nemzeti öntudat, hazafias nevelés: 

Állampolgárságra, demokráciára nevelés kialakítása. A tanulók tanulmányozzák a 

jeles magyar történelmi személyiségek, tudósok, feltalálók, művészek, írók, 

költők, sportolók munkásságát, ugyanakkor legyenek képesek azon alkotók helyes 

etikai alapú megítélésére is, akik elfogadhatatlan politikai és morális 

szerepvállalásuk révén az embertelen eszmék és gyakorlat szolgálatába álltak, 

idegen elnyomó hatalmak érdekeit szolgálták ki. 

 Állampolgárságra, demokráciára nevelés: 

A felelős, hazájáért cselekedni akaró és tudó állampolgárrá nevelésnek része a 

demokratikus jogállam és a nemzeti függetlenség (szuverenitás) ellen fellépő 

törekvések felismerése, és annak megértetése, hogy a diktatúrák elleni küzdelem 

minden korban elsődleges állampolgári kötelezettség, hiszen a jogtiprásból sosem 

születhet jog. Ennek alapján kell a XX. századi totális diktatúrák jellemzőit is 

feldolgozni, feltárva e rendszerek emberiesség ellen elkövetett soha el nem évülő 

bűntetteit. 

 A test és lelki egészségre nevelés 

 Az emberi élet tisztelete, védelme a testi és lelki egészség megőrzésének 

fontossága, az egészségre káros szokások ismerete, elutasítása, a balesetek 

megelőzése. Láttatni kell a diákokkal, hogy a fizikai erőnlét, a fittség- a test 

egészsége és jóléte-elválaszthatatlan a lelki egyensúlytól, a lélek egészségétől. A 

tanulókat ösztönözni kell arra, hogy legyen igényük a helyes táplálkozásra, a 

mozgásra, a stressz-és feszültségoldás különféle ismereteinek elsajátítására, 

módszereinek alkalmazására.  

 A tehetséggondozás: 

 A differenciált fejlesztés, a tanulói esélyegyenlőség biztosítása érdekében 

személyre szabott módszerek, technikák kiépítése kiemelten fontos. 

 A hagyományápolás: 

 A keresztény ünnepek hagyományainak megőrzése, ápolása, Vecsés múltjának, 

történelmének megismertetése. 

 Az erkölcsi nevelés: 

Lehetőséget kell nyújtani az emberi lét és az embert körülvevő világ lényegi 

kérdéseinek az egyház tanításával összefüggő megértésére, megvitatására. 

Hangsúlyt kell helyezni a közelmúlt viharos történelmi eseményeinek etikai alapú 

megítélésére, a XX. századi totális diktatúrák lélektelen, emberellenes voltának 

sokoldalú bemutatására, különös tekintettel a társadalomtudományi és művészeti 

tantárgyak oktatása terén. Az iskolai közösség élete, tanárainak példamutatása 

támogatja a tanulók életében olyan nélkülözhetetlen készségek megalapozását és 

fejlesztését, mint a kötelességtudat, a munka megbecsülése, a mértéktartás, az 



együttérzés, a segítőkészség, a tisztelet és a tisztesség, a korrupció elleni fellépés, a 

türelem, a megértés, az elfogadás. A tanulást elősegítő beállítódások kialakítása – 

az önfegyelemtől a képzelőtehetségen át az intellektuális érdeklődésük felkeltéséig 

– hatással lesz egész felnőtt életükre, és elősegíti helytállásukat a munka világában 

is. 

 

10.4. Feladatok 

 
 Motiváció: 

A tanulói kíváncsiságra, érdeklődésre építve, ezáltal motivált munkában fejlesszük a 

diákok felelősségtudatát, kitartását, segítjük érzelemviláguk gazdagodását. 

 Hit: 

A tanulók személyes meggyőződésének, keresztény világszemléletének kialakítása, 

érzelmi, szellemi megerősítése. A katolikus liturgiába való bekapcsolódás ösztönzése. 

 Szaktantermi rendszer: 

A korszerű ismeretátadás alapja a szaktantermek kialakítása. 

 Differenciált óraszervezés: 

Az egyénre szabott módszerek és technikák kiépítése, ezáltal az esélyegyenlőség 

biztosítása. 

 Csoportbontás: 

A hatékonyabb, a tanulók képességeinek, fejlettségének megfelelő ismeretanyag 

átadása, ill. hogy alkalmazható tudássá érjen az átadott ismeretanyag. 

 A tanórán kívüli foglalkozások:  

Felzárkóztatás, tehetséggondozás, színház, múzeumlátogatások, tanulmányi 

kirándulás, erdei iskola, nyári táborok. 

 Iskolai ünnepségek szervezése: 

Keresztény ünnepek megtartása. Minden tanévet Veni Sancte-val nyitunk meg és 

hálaadó Te Deum-mal zárunk. A keresztény értékek és eszmeiség kialakításában 

kiemelt szerepet kapnak katolikus ünnepeink, az adventi és nagyböjti elmélyülés. A 

nemzeti és helyi ünnepekhez, emléknapokhoz kapcsolódó iskolai és városi műsorok, 

rendezvények megszervezése és lebonyolítása. 

 Anyanyelvi környezet biztosítása: 

A diákok és tanárok számára egyaránt fontos partnerkapcsolatok ápolása, diákcserék 

megszervezése és lebonyolítása. 

 

10.5. Organikus pedagógia 
Josef Kentenich atya személyiségfejlődésről alkotott nézetei szerint a természetben 

tapasztalható élet növekedése ad mintát a nevelési folyamathoz. Az egységes növekedés, a 

saját tempójú kibontakozás, a kiteljesedés gondozása, segítése az organikus pedagógia 

ismérve.  

Az öt alapérték, mint egy kerék öt küllője:  

1. az életmozgás – „Megértelek!”, 

2. a bizalom – „Bízz benne!”, 

3. a kötődés – „Fontos vagy nekem!”, 

4. a szövetség – „Összetartozunk!”, 

5. az eszmény/eredetiség – „Neveden szólítalak!”, 

és tengelyében a kerékagy („a szilárd, szabad, eredeti személyiség”),nagymértékben az 

érzelmi intelligencia (elenyésző hányadában az értelmi intelligencia) tényezőivel mozgásba 

hozzák, és a kiteljesedés felé lendítik a személyiség fejlődését. 

Intézményünkben arra törekszünk, hogy a fenti elvek alapján alakítsuk mindennapi nevelő-

oktató munkánkat, nem csupán a tanórákon, hanem tanórán kívüli tevékenységeink során is. 

Célunk a gyermekek teljes kibontakozásának segítése, természetesen ezáltal a teljes 

közösséget is fejlesztjük. Az „organikus étlapból” válogatva az iskola minden évfolyamára, 



osztályára, és egyénre bontva válogatjuk ki azokat a tevékenységeket, melyeket - 

intézményünk tárgyi és humán lehetőségeinek tükrében és keresztény arculatával ötvözve – 

jól szervezett programok keretében kínálunk diákjainknak. Ezek az „örömös tevékenységek” 

segítik, hogy diákjaink érzelmi intelligenciája gazdagodjon, hogy jellemük, személyiségük 

tökéletesedjen. 

A nevelő-oktató munkánkban az organikus pedagógia megjelenési formái a lehetőségeink 

tükrében a következők: 

 Családi Életre Nevelés  (CSÉN) 

 Furulyatanítás 

 Iskolapszichológiai ellátás  

 Iskolakert  

 Témanapok, projektek megvalósítása 

 Erdei iskola-tábor 

 

A CSÉN 1993 óta részét képezi a Nemzeti Alaptantervnek. Az ebben foglaltak szerint 

a család kiemelkedő jelentőségű a gyerekek, fiatalok erkölcsi érzékének, kapcsolatainak, 

önismeretének, testi és lelki egészségének alakításában. A köznevelési intézményeknek 

kitüntetett feladata a harmonikus családi minták közvetítésének segítése, a család 

közösségének megbecsülése. A CSÉN foglalkozások segítséget nyújtanak a tanulóknak 

eligazodni a társas kapcsolatok világában, valamint a felmerülő (iskolai vagy egyéb) 

konfliktusok kezelésében. Továbbá a program hangsúlyt helyez a tanulók önismeretének és 

érzelmi intelligenciájának fejlesztésére. 

A CSÉN program célja, szellemisége: 

Úgy kísérje a fiatalokat kisiskolás kortól a serdülőkor viharain át személyiségük 

megszilárdulásáig, hogy: 

 önmagukat és másokat elfogadó, szeretni és tisztelni tudó 

 önálló és döntésképes, önazonos, érett felnőttekké váljanak.  

Olyan felnőttekké, akik készek: 

 az együttműködésre, kapcsolatok kialakítására és védelmezésére, 

 azonosulni értékrendjükben az egyetemes emberi és a keresztény értékekkel 

 élethivatásukat felvállalni és megvalósítani. 

Intézményünkben a CSÉN program az általános iskola 5. és 6. évfolyamain, heti egy órában 

(a katolikus hittan óra keretén belül), a középiskolában a 9. és 10. évfolyamokon kéthetente 

egy dupla órában, szintén a katolikus hittan óra keretén belül valósul meg. 

 

11. Eszközeink, eljárásaink, módszereink 
 

 Nevelési-oktatási céljaink megvalósulását különböző közvetett és közvetlen 

eszközökkel, eljárásokkal, módszerekkel törekszünk elősegíteni. Módszereinket az adott 

szituációnak megfelelően a hatékonyság érdekében úgy választjuk meg, hogy igazodjanak 

céljainkhoz, tanulóink életkori sajátosságaihoz, értelmi fejlettségéhez, képességeihez, a 

tananyaghoz és a nevelő személyiségéhez. A leggyakrabban és legeredményesebben 

alkalmazható módszereink a következők: 

 

 közvetlen Közvetett 

Tevékenységek 

megszervezését, szokások 

kialakítását, megerősítését 

célzók 

Beszéd, beszélgetés, 

gyakoroltatás, segítségadás, 

ellenőrzés, ösztönzés, 

értékelés, játékos módszerek, 

megbízás, követelés 

A tanulói közösség 

tevékenységének 

megszervezése, közös célok 

kitűzése, elfogadtatása, 

hagyományok kialakítása, 

ellenőrzés, ösztönzés 

Magatartásra hatók 
Ösztönző módszerek: ígéret, 

helyeslés, bíztatás, elismerés, 

A nevelő részvétele a tanulói 

közösségek 



dicséret 

Kényszerítő módszerek: 

felszólítás, követelés, 

parancs, büntetés 

Gátlást kiváltó módszerek: 

felügyelet, ellenőrzés, 

figyelmeztetés, intés, 

fenyegetés, tilalom, 

elmarasztalás 

tevékenységében, a 

követendő egyéni és 

csoportos minta kiemelése a 

közösség életéből 

Tudatosítás, meggyőzés 

eljárásai, eszközei, 

módszerei 

Magyarázat, meggyőzés, 

példaadás, eszménykép, 

bírálat, önbírálat, 

felvilágosítás, tudatosítás, 

előadás, vita, beszámoló, 

beszélgetés, a tanulók önálló 

elemző munkája 

Felvilágosítás betartandó 

magatartási normákról vita, 

minta, példakép, 

példakövetés 

 

 

Nevelési céljaink megvalósulását illetően akkor tekintjük nevelő és oktató munkánkat 

sikeresnek, ha iskolánk végzős diákjainak többsége a 8. és 12. évfolyam végén: 

 minden tárgyból megfelel az alapfokú, ill. középfokú nevelés – oktatás 

kerettanterveiben meghatározott továbbhaladás feltételeinek, természetesen 

célunk, hogy tanulóink az egyéni képességeik alapján elvárható legjobb szinten 

teljesítsenek. 

 rendelkezik olyan bővíthető biztos tudással, készségekkel, képességekkel és 

jártasságokkal, melyek képessé teszik őket a középiskolai és főiskolai-egyetemi 

követelmények teljesítésére 

 ismeri a kulturált viselkedéshez, az emberek közötti kapcsolatokhoz, valamint a 

közösségben éléshez szükséges viselkedés- és magatartásformákat 

 törekszik magatartásában a keresztény értékeket követni, az egyház tanításának 

szellemében élni, hozzájárul az első áldozáshoz illetve részesül a bérmálás 

szentségében 

 határozott elképzeléssel bír saját jövőjét illetően. 

 

 

 

12. A pedagógusok helyi feladatai, az osztályfőnök feladatai 
 

12. 1. A pedagógusok feladatai 
 személyes példával közvetíti a keresztény értékrendet 

 felkészülés a foglalkozásokra, a tanítási órák megtartására a munkaközösség 

vezető által jóváhagyott saját tananyagbeosztás szerint 

 minden tanév első óráján a tanulókkal ismertetni a tantárgy 

követelményrendszerét, saját értékelési rendszerét, a hiányzások és mulasztások 

következményeit, a pótlási és javítási lehetőségeket 

 a tanuló tevékenységének ellenőrzése és értékelése év közben, félévkor és év 

végén 

 tehetséggondozás, felzárkóztatás, egyéb tanórán kívüli tevékenységek 

 érettségi-, javító-, osztályozó vizsgák lebonyolítása 

 a munkaközösség munkájában történő részvétel 

 a Belső Ellenőrzési Csoport munkájának segítése 

 helyettesítés, ügyelet 

 adminisztratív teendők ellátása, e-napló vezetése 



 éves munkatervben előírt iskolai rendezvények és ünnepségek szervezése, illetve 

az azokon való részvétel 

 továbbképzéseken való részvétel 

 szülői értekezleteken, fogadóórákon való megjelenés, a szülőkkel való partneri 

kapcsolat kialakítása 

 nevelőtestületi és munkaközösségi értekezleteken, megbeszéléseken való részvétel 

 a diákönkormányzat támogatása 

 gyermek- és ifjúságvédelem 

 tantermekben, szertárban, könyvtárban, tornateremben a rend biztosítása, a 

leltározásban való részvétel 

 a tanuló- és gyermekbalesetek megelőzése 

 az igazgató által elrendelt mindazon feladatok, amelyek az oktatással- neveléssel 

összefüggenek és pedagógus szakértelmet igénylő tevékenységnek minősülnek 

 a tanulók versenyekre való utaztatásának megszervezése, kísérete 

 

12. 2. Az osztályfőnökök feladatai 

 
 az iskola pedagógiai programjában megfogalmazottak szellemében neveli 

osztályának tanulóit, munkája során figyelembe véve a személyiségfejlődés 

sajátosságait 

 segíti a tanulóközösség kialakulását 

 segíti és koordinálja az osztályban tanító pedagógusok munkáját, kapcsolatot tart 

az osztály szülői munkaközösségével 

 figyelemmel kíséri a tanulók tanulmányi munkáját, az osztály fegyelmi helyzetét 

 minősíti a tanulók magatartását, szorgalmát, minősítési javaslatát a nevelőtestület 

elé terjeszti 

 évente egy tanulmányi kirándulást, évközi programokat szervez 

 szülői értekezletet tart 

 ellátja az osztályával kapcsolatos ügyviteli teendőket: e-napló vezetése, 

ellenőrzése, félévi és év végi statisztikai adatok szolgáltatása, bizonyítványok 

megírása, továbbtanulással kapcsolatos adminisztráció elvégzése, hiányzások 

igazolása 

 figyelmet fordít az osztályban végzendő ifjúságvédelmi feladatokra, kapcsolatot 

tart az ifjúságvédelmi felelőssel 

 segíti a tankönyvfelelős és étkezésért felelős kolléga munkáját 

 tanulóit rendszeresen tájékoztatja az iskolai feladatokról, eseményekről, 

közreműködik a tanórán kívüli tevékenységekben 

 javaslatot tesz a tanulók jutalmazására, büntetésére, segélyezésére 

 részt vesz az osztályfőnöki munkaközösség munkájában, segíti a közös feladatok 

megoldását 

 rendkívüli esetben órákat látogat az osztályában 

 

 

13. Személyiségfejlesztés 
 

 Nevelési programunk és helyi tantervünk elkészítésénél elsődleges szempont volt a 

személyiségfejlesztést elősegítő tevékenységek megfogalmazása. Nevelő – oktató munkánk 

során törekszünk arra, hogy tanulóink eltérő adottságaikkal, fejlődési ütemükkel, iskolai és 

azon kívüli tanulásukkal, egyéb érdeklődési körüket érintő tevékenységükkel, szervezett 

ismeretközvetítéssel és spontán tapasztalataikkal összhangban minél teljesebben 

bontakoztathassák ki személyiségüket. 

Nevelési – oktatási tevékenységünkkel törekszünk arra, hogy: 

 teret adjunk a színes, sokoldalú iskolai életnek, munkának, játékoknak 



 fejlesszük tanulóink önismeretét, együttműködési készségét, akaratát 

 elősegítsük a keresztény értékekkel, értékrenddel történő azonosulást és beépülést 

személyiségükbe, életmódjukba, szokásaikba 

 

 

14. Közösségfejlesztés 
 

 A tanulói személyiség fejlesztésére irányuló nevelő és oktató munka iskolánkban a 

nevelők és a tanulók közvetlen, személyes kapcsolata révén, valamint közvetett módon, a 

tanulói közösség ráhatásán keresztül valósul meg. A tanulók közösségében, illetve a közösség 

által történő nevelésének irányítása iskolánk egyik alapvető feladata. 

 

14. 1. A közösségfejlesztés főbb területei intézményünkben 
 

 a tanórák: szaktárgyi órák, osztályfőnöki órák 

 tanórán kívüli foglakozások: napközi, egész napos iskolai oktatás, szakkörök, 

énekkari és táncpróbák, falusi séták, kirándulások, erdei iskolák, Petőfi Nap, 

Mikulás Kupa, karácsonyi műsor 

 DÖK munkája 

 különböző szabadidős tevékenységek 

 

E foglalkozási formák sajátos formát, feladatokat és célokat követelnek meg és tevékenyen 

hozzájárulnak:  

 az egyén (tanuló) közösségi magatartásának kialakításához 

 véleményalkotó-, véleménynyilvánító-képességük fejlődéséhez 

 közösségi szokások, normák elfogadásához 

 az empatikus magatartás kialakulásához 

 a harmonikus emberi kapcsolatok kialakulásához. 

 

 

14. 2. Célunk a tanulói közösségek fejlesztésével kapcsolatban 
 

A különböző iskolai tanulói közösségek megszervezése (osztályok, napközis csoportok, 

DÖK, szakkörök, énekkarok, tánccsoportok) 

 

Feladat: 

 együttműködés az óvodákkal 

 az egyes iskolafokozatok együttműködése 

 együttműködés a szülőkkel 

 

A tanulók életkori fejlettségének figyelembe vétele a tanulóközösségek fejlesztésében 

 

Feladat: 

 az értékelés és önértékelés kialakítása 

 megfelelő ügyeleti rendszer kialakítása 

 felelősi rendszer működtetése 

 osztályszintű programok szervezése, lebonyolítása, értékelése 

 közös iskolai rendezvények, programok szervezése, lebonyolítása 

 városi rendezvények lebonyolítása, azokon való részvétel 

Az önkormányzás képességének kialakítása: 

 

Feladat: 

 a tanulók felkészítése osztályuk képviseletére 



 diákönkormányzat megalakítása az egyes iskolaszinteken 

 a diákönkormányzati képviselők beszámoltatása az osztályközösségeknek 

 lehetőség biztosítása tanulói kezdeményezésekre 

 

A tanulói közösségek tevékenységének megszervezése: 

 

Feladat: 

 osztálykirándulások szervezése a tanulók aktív részvételével 

 közös kulturális programokon való részvétel: osztály-, iskolai és települési szintű 

 erdei iskolai programok szervezése 

 tanulói közösségek és iskolák közötti tanulmányi és sport versenyeken való 

részvétel 

 Petőfi nap, gólyaavatás, szalagavató bál szervezése 

 diákcsere programok 

 keresztény programokon való részvétel 

 

A közösségek egyéni arculatának, hagyományainak kialakítása: 

 

Feladat: 

 keresztény erkölcsi és viselkedési normák kialakítása 

 közös programok szervezése szülők és tanulók részére 

 a közösségek részvétele különböző sport- és kulturális versenyeken, bemutatókon, 

nemzetiségi rendezvényeken 

 

 

15. Tanórán kívüli tevékenységek 
 

15. 1. Az alsó tagozat egyéb délutáni foglalkozásai  

 
 Tanítási napokon az alsó tagozat 1-4. évfolyamán az igényeknek megfelelően egyéb 

délutáni foglalkozást biztosítunk. A tanítási szünetekben (őszi, tavaszi, nyári szünet) ügyeletet 

nem tartunk. Tanítás nélküli munkanapokon az igényeknek megfelelően ügyeletet biztosítunk.  

A foglalkozások heti rend szerint működnek. Típusai: 

 étkeztetés 

 tanulmányi munka 

 nevelői munka 

 kulturális foglalkozás 

 munkafoglalkozás 

 szabadfoglalkozás 

 sport, játék 

 szabadon szervezhető foglalkozás 

 

Cél az írásbeli és szóbeli feladatok számonkérése, gyakoroltatás, felzárkóztatás.  

A kulturális foglalkozásokon hozzásegítjük a hátrányos helyzetű tanulókat irodalmi művek 

megismeréséhez. 

Munkafoglalkozásokon manuális tevékenységekkel fejlesztjük a gyerekek esztétikai érzékét. 

Nevelői munka keretében megtervezzük a heti feladatokat és azokat hetente értékeljük. 

 

15. 2. A felső tagozat egyéb délutáni foglalkozásai 
 

 Az 5. és 6.7.8. osztályos tanulók számára is szervezünk egyéb délutáni foglalkozást. 

Ennek rendje a következő: 

 13:00-14:00 játék az udvaron 



 14:00-15:00 csendes tanulás, házi feladatok elkészítése 

 15:00-15:10 szünet 

 15:10-16:00 házi feladatok ellenőrzése 

 A feladatok végeztével játék az udvaron 

 

15. 3. Diákétkeztetés 
 

Az alsó tagozatos egyéb délutáni foglalkozáson és az egész napos iskolába felvett tanulók 

napi háromszori étkezésben részesülnek. A felsős és gimnazista tanulók számára igény szerint 

menzát (csak ebédet) biztosítunk.  

 

 

15. 4. Diákönkormányzat 
 

  A DÖK működési területét, döntési, véleményezési jogkörét az ide vonatkozó 

jogszabályok határozzák meg. 

 Iskolánkban működő diákönkormányzat tagjait az osztályonként delegált 

tanulók alkotják, munkájukat egy tanár kolléga koordinálja és vezeti. Fontos feladata a 

tanulók demokratikus gondolkodásmódjának, az értelmes véleményalkotás szabadságának 

kialakítása és erősítése. Emellett feladata a tanításhoz és a szabadidő tartalmas eltöltéséhez 

kapcsolódó tevékenységek, programok szervezése, irányítása, pl.: gólyaavatás, Petőfi Nap, 

papírgyűjtés, sportversenyek, vetélkedők, tanulmányi versenyeken induló tanulók támogatása, 

osztályok közösségi programjainak ösztönzése. 

 Fontosnak tartjuk az iskola életében a diákönkormányzat tevékenységét, mert a 

közösségi programokon keresztül hozzájárulnak a nevelési célok megvalósulásához, a 

közösségi életbe való beilleszkedéshez, a diákok személyiségének kibontakoztatásához. Ezen 

keresztül a szülők, nevelők és gyerekek kapcsolata közvetlenebbé, harmonikusabbá válik. 

 

15. 5. Szakkörök 

 
 A diákok érdeklődése, valamint anyagi- és személyi feltételeink szerint 

szerveződnek szakköreink. Kedvező lehetőséget kínálnak a foglalkozások a képességek 

fejlesztésére, tehetséggondozásra, a személyiség gazdagítására és közösségfejlesztésre.  

 Az énekkarosok, a mazsorett csoport és a nemzetiségi tánccsoportok tagjai 

állandó szereplői ünnepségeinknek, rendezvényeinknek, de Vecsés város műsorainak is. 

Énekkaraink rendszeres szereplői a környékünkön meghirdetett énekversenyeknek. 

 

15. 6. Sportfoglalkozások 
 

 Az iskolai sportélet a mindennapos testnevelés órákon kívül, konditerem 

használattal egészül ki. Alapvető célja a mindennapos testedzés, az erőnlét, ügyesség, 

állóképesség fejlesztése, a harmonikus összerendezett mozgás kialakítása. 

Felkészítjük diákjainkat az ősztől tavaszig tartó vecsési iskolák közötti versenyekre, másrészt 

iskolai versenyeket is rendezünk labdajátékokban (Mikulás Kupa). 

 Nyáron Sport és szabadidő táborban kapnak lehetőséget a felső tagozatosok, 

hogy egyéb sportokat is kipróbáljanak. 

 

15. 7. Tantárgyi versenyek 

 
 Tehetséges tanulóinkat iskolai, vecsési iskolák közötti, területi, megyei, országos és 

egyházi versenyekre nevezzük, ahol évről évre szép sikereket érnek el. E versenyekre a 

szaktanárok és tanítók folyamatosan készítik fel őket. 

 



15. 8. Erdei iskola 

 
 A tanulók a tantervhez illeszkedő, előre kialakított program alapján fedezik fel a 

helyszín adottságait, ismerkednek meg földrajzával, növényeivel, állataival, az épített 

környezettel, az ott élő emberekkel, a helyi történelemmel, kultúrával. 

 Megvizsgálják a természeti összefüggéseket, a benne lejátszódó folyamatokat, az 

emberi tevékenység környezetre gyakorolt hatását. A közös vizsgálódás, az egymás 

eredményeire épülő tevékenység társaikhoz is közelebb hozza őket. Nő az önállóságuk és 

biztonságérzetük a környezetben. A helyszínek kiválasztásánál átadjuk egymásnak a 

tapasztalatainkat. Igyekszünk olyan helyeket választani, ahol a programok lebonyolítását 

szakemberek segítik. Fontos szempont az új ismeretek szerzésén kívül a megközelíthetőség, a 

programkínálat, kirándulási lehetőségek, és egyre inkább a költségek alakulása is. Az erdei 

iskola önkéntes alapon szerveződik. 

 

15. 9. Nemzetiségi énekkar, tánccsoportok 
 

 A nemzetiségi énekkarunk alsó- és felső tagozaton (ez utóbbihoz csatlakoznak a 

gimnazisták is) rendszeres szereplője az iskolai rendezvényeknek (karácsonyi műsor, farsang, 

évzáró, ballagás). A tehetséggondozáson túl, lehetőség nyílik az énekkarokon az esztétikai 

nevelésre is. Nemzetiségi énekkarunk tagjai rendszeres résztvevői a környéken rendezett 

énekversenyeknek. 

 Tánccsoportjaink a magyar és nemzetiségi kultúra megőrzésének fontos eszközei. 

Fellépnek az iskolai, városi rendezvényeken.  

 

 

15. 10. Egyéb iskolai tevékenységeink, szolgáltatásaink 
 

 A tanórán kívüli iskolai szolgáltatások és programok a szabadidős tevékenységek a 

tanulók képességfejlesztését, világnézetének formálódását, személyiségének fejlesztését, a 

közösségépítést, valamint a szociális juttatások igénybevételét teszik lehetővé. 

A következőket biztosítjuk tanulóink számára: 

 vallási nevelés  

 szakkörök tehetséggondozásra, képességfejlesztésre, felzárkóztatásra 

 osztály és iskolai kirándulások 

 könyvtárszobák használata: könyvek kölcsönzése, könyvtári foglalkozások, 

magyar, idegen nyelvi és német nemzetiségi irodalom 

 rendszeres fogorvosi, heti két alkalommal iskolaorvosi és egyéb egészségügyi 

ellátás (oltások, szűrések, vizsgálatok) 

 kulturális szolgáltatások közös csoportos igénybe vétele magyar és idegen nyelvű 

színházlátogatás, múzeumok, kiállítások, műemlékek megtekintése, 

hangversenyeken való részvétel 

 táborok 

 segélyezési lehetőség a Stúdium Alapítvány révén 

A felsorolt programok részben, vagy teljesen ingyenesek, ill. önköltségesek, a szolgáltatások 

jellegétől függően. A szülők tájékoztatásával, esetenként részvételével bonyolódnak. 

Mintát adnak a tanulóknak a szabadidő tartalmas eltöltésére, képességeik kibontakoztatására. 

Viselkedési mintát ad számukra a különböző helyzetekben, sikerélményekhez juttatja őket, 

társas kapcsolataikat ápolja, szélesíti. 

 

Egyéb tanórán kívüli lehetőségek: 

 színházbérletek, koncertbérletek 

 múzeumlátogatások (kiemelten fontos a Petőfi Irodalmi Múzeum látogatása) 

 helyi művelődési ház irodalmi rendezvényein való részvétel 

 Vecsési Tájház (Heimatmuseum Vecses) 



 Bálint Ágnes Emlékház 

 

 

16. A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai 

tevékenység 
 

16. 1. Tehetséggondozás 
 

Az átlagosnál jobb képességű vagy ügyesebb diákokat tehetségesnek mondjuk. Iskolánkban a 

tehetséggondozást: 

 elméleti tantárgyakhoz kapcsolódóan 

 sport területén 

 művészetek területén végezzük. 

 

Elméleti tantárgyakhoz kapcsolódóan: 

 szakkörökön 

 versenyeken 

 versenyre való felkészítésen 

 csoportbontással (elsősorban középiskolában) 

 órai differenciálással 

 önálló könyvtári munkával 

 önműveléssel (középiskola) 

 

A sport, mozgás területén: 

 szakkörökön 

 edzéseken 

 versenyfelkészítésen 

 versenyeken 

 táncoktatással 

 

 

A művészetek területén: 

 szakkörökön 

 rajzpályázatokon való részvétellel 

 iskolai énekkaron 

 nemzetiségi énekkaron 

 nemzetiségi és mazsorett táncórán 

 

A tehetséggondozást szolgálja az iskola együttműködése a zeneiskolával, honismereti körrel, 

városi könyvtárral, valamint a német nemzetiségi könyvtárral. 

 

 

16. 2. Gyermek- és ifjúságvédelem 
 

Alapfogalmak: 

Veszélyeztetett: minden olyan tanuló, akinek esetében a család rossz életvitele, lakása 

állapota, felügyelet hiánya, a család vagy a gyermek rossz egészségi állapota, anyagi 

problémák, ill. tanulási problémák nehezítik a mindennapos munkát.  

Hátrányos helyzetű: az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek, aki 

esetében az alábbi körülmények egyike fennáll: 

- A szülő alacsony iskolai végzettsége 

- A szülő alacsony foglalkoztatottsága 



- A gyermek elégtelen lakókörnyezete, ill. lakáskörülményei nem biztosítják az 

egészséges fejlődés feltételeit. 

 

Iskolánk gyermekvédelmi tevékenysége kiterjed: 

 a gyermekeket megillető jogok biztosítására 

 a gyermekeket veszélyeztető okok megelőzésére 

 az okok feltárására 

 az okok megszüntetésére 

 

Célunk, hogy a gyermek problémáit felismerve hatékony segítséget tudjunk nyújtani, indokolt 

esetben bevonva a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatot is. 

 

Iskolánk fontos feladata megelőzés területén: 

 tanulóink problémáinak felismerése 

 okok megkeresése 

 segítségnyújtás a gondok megszüntetéséhez 

 jelzés a megfelelő szakemberek felé 

Mivel intézményünkben 6-19 éves kor közötti tanulók tanulnak, a kiemelt feladatokat 

korosztályok szerint elkülönítettük.  

 

Kiemelt feladatok a kisiskolás korban (6-12 év): 

 a tanulók egészséges értelmi és érzelmi fejlődéséhez szükséges légkör biztosítása 

 a tanulók egészségi állapotának figyelemmel kísérése, ellátása 

 a tanulónak az intézményben való ellátása 

 ha a család igényli, segítségnyújtás, támogatások felkutatása 

 segítségnyújtás a szabadidő helyes, kulturált eltöltéséhez 

 segíteni a nyári programokat (napközi, tábor) 

 a tanuló magatartási, tanulmányi munkájának rendszeres ellenőrzése 

 a rendszeres iskolába járás, ill. a hiányzások igazolásának ellenőrzése, szükség 

esetén a megfelelő eljárás megindítása 

 

Kiemelt feladatok a serdülőkorban (12-19 év): 

 a házirendnek megfelelő magatartási és tanulmányi munka a tanulók részéről 

 a tanuló egészségére káros anyagokat használ-e, folytat-e a korára, fejlődésére 

nézve veszélyes tevékenységet 

 folyamatos ellenőrzést, segítséget igénylő tanulók, akik a családban nem tudnak 

megfelelően fejlődni 

 rendszeres iskolába járás, tanulmányok befejezése, helyes pályaválasztás segítése 

 az iskolai tevékenységekbe bevonni az érintett tanulókat 

 az anyagi problémákat az iskolai alapítványtól kapott segítséggel enyhíteni 

(utazás, étkezés) 

 érzelmi, őszinte kötődést biztosítani, hogy a problémák nyíltan felszínre 

kerüljenek, lehetőséget nyújtva személyes beszélgetésekre 

 

A tanulókat veszélyeztető okok megszüntetésére iskolánk együttműködik a területileg 

illetékes: 

 gyermekjóléti és családsegítő szolgálattal 

 gyámügyi hatósággal 

 polgármesteri hivatallal 

 iskolaorvossal, védőnővel 

 iskolapszichológussal 

 

Iskolánkban a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok segítésére, koordinálására gyermek- és 

ifjúságvédelmi felelős működik.  



Feladatai: 

 pedagógusok, szülők tájékoztatása arról, hogy kiktől, milyen intézményektől 

kaphatnak segítséget a probléma megoldásához 

 nyilvántartja, ellenőrzi a veszélyeztetett és hátrányos helyzetű tanulókat 

 segíti a gyermekjóléti szolgálat munkáját, részt vesz a megbeszéléseiken 

 indokolt esetben gyermekvédelmi támogatás megállapítását kezdeményezi 

 gyermekvédelmi továbbképzésen vesz részt 

 együttműködik a polgármesteri hivatallal, a családsegítő szolgálattal, a gyámügyi 

hatósággal és a kormányhivatallal. 

A gyermek- és ifjúságvédelmi munka a tanév során folyamatos. Az osztályfőnökök állandó, 

rendszeres kapcsolatot tartanak fenn a tanulóval, családdal és az ifjúságvédelmi felelőssel. A 

magatartási, tanulmányi munkát állandóan ellenőrizzük, ha kell korrepetálással, 

felzárkóztatással segítjük. Az érintett tanulókat bekapcsoljuk az iskolán kívüli programokba, 

nyári táborozásukat, helyes pályaválasztásukat segítjük. 

 

Intézményünk a következő módszereket alkalmazza a gyermek- és ifjúságvédelem 

területén: 

 ismeretterjesztés 

 kapcsolattartás 

 egyéni foglalkozások 

 szakemberek keresése a probléma megoldásához 

 anyagi támogatás 

 felvilágosító előadások 

 értékelések 

 önértékelések 

 

16. 3. A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatása 
 

 Azon tanulók számára, akiknek hiányosságaik, ill. lemaradásuk van, korrepetálási, 

felzárkóztatási lehetőséget biztosítunk. 

A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatásának eszközei: 

 egyéni foglalkozások 

 tanórai differenciált fejlesztés 

 differenciált foglalkozások (korrepetálás) 

 tanulószobai foglalkoztatás 

 napközis hiánypótlások, egyéni gyakoroltatás 

A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatása létszámtól függően osztályonként vagy 

évfolyamonként történik. A szülők tájékoztatása a szaktanár, ill. az osztályfőnök feladata, és 

minden esetben írásban kell, hogy történjen. 

 A javítóvizsgára utasított tanulókat a szaktanár tájékoztatja a javítóvizsga 

követelményéről és a felkészülésről. A vizsgára történő felkészülésben segítséget nyújthatnak 

a családsegítő szolgálat szakemberei is. 

 

16. 4. A szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenységünk 

 
 Fontos célja iskolánknak, hogy tanulóink szociális hátrányait enyhítsük. 

Ennek megvalósulását a következő tevékenységek szolgálják: 

 a tanulók egészséges fejlődését biztosító nevelési légkör biztosítása 

 az indulási hátrányok csökkentése 

 egyéni képességekhez igazodó tanórai tanulás biztosítása 

 a tanulási kudarcok, lemaradás csökkentése érdekében felzárkóztató órák, 

korrepetálások 

 tehetséggondozó foglalkozások, szakkörök 

 a beiskolázás körültekintő megszervezése, irányítása 



 személyes, egyéni tanácsadás tanulóknak, szülőknek 

 a pályaválasztás segítése 

 a családok életvezetési problémáinak segítése 

 a nevelők, szülők, tanulók segítő, személyes kapcsolatai 

 családlátogatások szükség szerint 

 napközis foglalkozások 

 iskolai étkezési lehetőség biztosítása 

 az iskolai könyvtárszobák, iskolai létesítmények, eszközök használata 

 a tanuló szabadidejének megszervezése (tanórán kívüli foglalkozások, szabadidős 

tevékenységek, versenyek) 

 szoros kapcsolat az iskolapszichológussal, a családsegítő szolgálattal, 

polgármesteri hivatallal, gyámügyi hatóságokkal és kormányhivatallal annak 

érdekében, hogy a szociális hátrányt elszenvedő tanulók minél hamarabb 

segítségben részesüljenek 

 a gyermekek nyári táborozásához nyújtott támogatás 

 együttműködés kulturális intézményekkel 

 családi életre nevelés 

 egészséges életmódra nevelés 

 jutalmazás, büntetés, értékelés egységes rendszere 

 a tanulók eredményeinek és rendszeres iskolába járásának ellenőrzése 

 minden tanuló egészségi állapotának figyelemmel kísérése, rendszeres ellátásuk 

biztosítása 

 

17. A partnerekkel való együttműködés 
 

Az együttműködés formái, rendszeressége: 

 

17. 1. Pedagógus-szülő 

 
 Szülői értekezletek: 

 osztályoknak szülői értekezleteket évente két alkalommal, szeptemberben és 

februárban tartunk, felelősök: osztályfőnökök 

 évfolyam szülői értekezleteket évente négy alkalommal tartunk: 

 szeptemberben évfolyamonként tájékoztató értekezlet  

 novemberben a pályaválasztásról, felelős: gimnáziumi igazgatóhelyettes, 

 áprilisban a leendő 1. osztályosok beiskolázásáról, felelős: alsós igazgatóhelyettes 

 májusban a középiskolai előkészítő szülői értekezlet, felelős: gimnáziumi 

igazgatóhelyettes 

 Szülői Szervezet tagjainak évente 2 alkalommal, novemberben és áprilisban 

tartunk, felelős: igazgató 

 Fogadó órák: évente 2 alkalommal, novemberben és áprilisban zajlanak, felelős: 

osztályfőnöki munkaközösség vezetője, illetve a Microsoft Teams felületén online 

fogadó órát tartanak a kollégák igény szerint 

 Nyílt nap: évente a leendő 9. évfolyamon tanuló diákok és szüleik számára 

 Nyitott nap: az iskolánkban tanuló diákjaink szülei számára 

 Továbbtanulási tájékoztató: a 8. évfolyamos tanulók és szüleik részére 

 Iskolacsalogató program részeként: Iskolakóstoló és nyílt nap a leendő 1. 

osztályosok beiratkozása előtt. A gyerekek játékos formában ismerkednek a tanító 

nénikkel. 

 Családlátogatások: az osztályfőnökök szükség esetén családlátogatásra mehetnek 

az érintett gyerekekhez.  

 Alkalmankénti együttműködések: 

 tanévnyitó ünnepség 



 karácsonyi műsor 

 farsang 

 szalagavató  

 Anyák napja 

 Petőfi Nap 

 ballagások 

 szóbeli érettségi 

 évzáró ünnepség 

 osztályrendezvények (szabadidős programok, kirándulások) 

 diákcserék 

 

17. 2. Pedagógus-tanuló 

 
 tanulmányi kirándulások 

 papírgyűjtés 

 gólyaavatás 

 Mikulás nap 

 karácsonyi műsor 

 szalagavató 

 erdei iskola 

 diákcserék 

 ballagások 

 táborok 

 

 

 

18. A tanulóknak az intézményi döntési folyamatban való 

részvétele 
 

 Intézményünkben a tanulók a döntéshozatal folyamatában a diákönkormányzaton 

keresztül vehetnek részt. A tanulóközösségek képviselőket küldhetnek a diákönkormányzati 

gyűlésekre, ahol tisztségviselőket (elnököt, alelnököt) választhatnak maguk közül. A DÖK 

dönthet saját működésével kapcsolatban, a diákönkormányzat működéséhez biztosított anyagi 

eszközök felhasználása tekintetében, a tanítás nélküli munkanapok programjának 

megalkotásában, a nevelőtestület véleményének kikérésével. 

  A diákönkormányzat véleményezési jogot gyakorol az intézményi SZMSZ és a 

házirend elfogadásánál, valamint javaslatot tehet az intézmény működésével és a tanulókkal 

kapcsolatos kérdésekben. A DÖK által szervezett események (farsang, gólyaavatás, 

papírgyűjtés stb.) lebonyolításában és zsűrizésében a nevelők mellett a diákképviselők is 

aktívan részt vesznek. 

 

 

19. A tanulmányok alatti vizsgák rendje 
 

 

19.1. Osztályozó-, különbözeti-, javító- és pótlóvizsgák 

 
A tanulók a tanulmányaik alatt osztályozó-, különbözeti-, javító és pótlóvizsgákat tehetnek. 

 

Javítóvizsga: Amennyiben a tanuló adott tantárgy esetében nem teljesíti a tanév 

befejezéséhez szükséges követelményeket, az általános iskolában javítóvizsgát kell tennie, a 

gimnáziumi évfolyamokon javítóvizsgát tehet. Javítóvizsgát a 20/2012. (VIII.31.) EMMI – 



rendelet értelmében legfeljebb 3 tantárgyból lehet tenni. Amennyiben a vizsga sikertelen, a 

tankötelezettségét teljesítő tanuló az évfolyamot ismételni köteles. 

Különbözeti vizsgát: abban az esetben kell tenni, ha általános iskolába olyan tanuló érkezik, 

aki korábban nem tanulta az idegen nyelvet (angol, német). Gimnáziumban akkor szükséges 

különbözeti vizsga, ha olyan tanuló jön, aki korábban adott tantárgyakat nem tanult, vagy más 

idegen nyelvet tanult, mint az intézményünkben rendszeresített angol, ill. német nyelvek. Az 

adott vizsgára a tanuló önállóan készül fel. 

Osztályozóvizsga: Osztályozóvizsgát kell tennie a tanulónak a félévi és év végi osztályzatok 

megszerzéséhez, ha: 

 A tanuló igazolt és igazolatlan mulasztásainak száma egy adott tantárgyból 

meghaladja a tanítási órák 30%-át és emiatt teljesítménye osztályzattal nem 

értékelhető, és a tantestület engedélyezi a vizsga letételét. Az osztályozóvizsgát a 

nevelőtestület megtagadhatja, ha a tanuló igazolatlan óráinak száma meghaladja a 

20 órát, és az intézmény eleget tett az igazolatlan mulasztásokkal kapcsolatos 

értesítési kötelezettségének. 

 Egyéni munkarend keretén belül folytatja tanulmányait. 

 Felmentették a tanórán való részvétel alól. 

 Engedélyezték, hogy egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményének egy 

tanévben vagy az előírtnál rövidebb idő alatt tegyen eleget (pl. előrehozott 

érettségi vizsga esetén). 

 

Az osztályozóvizsgákra a vizsgaidőszakot megelőző második hét utolsó tanítási napjáig kell 

jelentkezni az osztályfőnökön keresztül, illetve a szaktanárok jelzik az osztályfőnöknek, 

amennyiben a tanuló hiányzása meghaladja a megengedett mértéket, és ezért vizsgára 

kötelezhető. Az osztályfőnök az osztályozóvizsgára jelentkezők és kötelezettek névsorát 

leadja az iskolavezetésnek. 

Pótlóvizsgát tehet az a vizsgázó, aki neki fel nem róható okból elkésik, vagy távol marad a 

vizsgától. 

A tanulmányok alatti vizsgákat a rendes vizsgaidőszakokban lehet lebonyolítani, a következő 

rend szerint: 

 Félévi: Az aktuális munkaterv által meghatározott félévi osztályozó értekezlet 

előtti 2 hétben 

 Tavaszi - Az aktuális tanév rendjében szereplő május-júniusi érettségi 

vizsgaidőszak magyar nyelv és irodalom írásbeli vizsganapját megelőző két hétben 

 Év végi - Az aktuális munkaterv által meghatározott év végi osztályozó értekezlet 

előtti 2 hétben 

 Nyári - augusztus utolsó hetében, javítóvizsga csak ekkor tehető. 

 

A vizsgák során háromtagú vizsgabizottság felállítása szükséges, akik közül legalább kettő az 

adott tantárgynak megfelelő végzettséggel rendelkezik. 

 

19.2. Érettségi vizsgák 

 
Az érettségi vizsgák két részből állnak: írásbelik és szóbelik. Ezek lebonyolítása a 100/1997. 

(VI. 13.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően történik.  

Érettségi vizsgán a vizsgázónak – legalább középszinten – öt vizsgatárgyból kell vizsgát 

tennie. 

Kötelező vizsgatárgyak: 

magyar nyelv és irodalom, 

matematika, 

történelem, 

idegen nyelv, 

a tanuló által választott tantárgy. 



A tanuló a pedagógia programban foglaltaknak, illetve a fenntartó által biztosított 

lehetőségeknek megfelelően jelentkezhet emelt szintű érettségire felkészítő foglalkozásokra. 

 

 

20. A felvételi eljárás szabályai 
 

 Az intézményünk tanulói közé felvétel vagy átvétel útján lehet bejutni, amely 

jelentkezés alapján történik.  

Az iskola első évfolyamára felvételt nyer a fenntartó által előírt létszámhatárig 

minden olyan tanköteles és iskolaérett gyerek, akinek szülei az intézményünket választották. 

Előnyt jelent a plébánosi ajánlólevél. Fontos, hogy a szülő és gyermeke megismerjék és 

elfogadják az intézmény pedagógiai programját és házirendjét, és eltökéltek legyenek annak 

megvalósításában. A beiskolázást nem köti körzethatár, a tanulók felvételéről az igazgató 

dönt.  

Gimnáziumunk a felvételi kérelmekről az alábbiak szerint dönt: 

1.  Általános iskolai eredmények: 50 pont 

(7. év végi, 8. félévi eredmények: magyar nyelv, irodalom, matematika, történelem, 

idegen nyelv) 

2. Írásbeli felvételi eredmény: 100 pont 

(50 pont magyar nyelv és irodalom + 50 pont matematika) 

3. Szóbeli eredmény: 30 pont 

(Témakör: elbeszélgetés mindennapi témákról, érdeklődési körről.) 

Összesen: 180 pont 

A Petőfi Sándor Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium nyolcadik évfolyamos 

tanulói nem kötelesek részt venni a felvételi eljárásban, ha a saját intézményünkben kívánják 

folytatni gimnáziumi tanulmányaikat és a feltételeknek megfelelnek. Ezeket a feltételeket 

minden év október 20-áig közzétesszük a törvény által meghatározott felületeken. 

Ha ezeknek a követelményeknek nem felel meg a diák, természetesen akkor is van lehetősége 

megjelölni az iskolánkat, de akkor részt kell vennie a felvételi eljárásban. 

Gimnáziumunk felvételi tájékoztatót készít, és azt a honlapján nyilvánosságra hozza, valamint 

a KIFIR rendszerében október 20-áig elhelyezi.  

 

21. Az iskolaváltás és a tanulók átvételének szabályai 

 
 Miután iskolánk nem kötelező beiskolázású intézmény, iskolaváltás esetén a tanuló 

felvételéről és annak időpontjáról, a tanuló tanulmányi eredményét és magatartását, valamint 

a választandó osztály befogadóképességét, az osztály struktúráját is figyelembe véve az 

igazgató dönt. Amennyiben az átvett tanuló valamilyen tantárgyat korábban nem, vagy 

alacsonyabb óraszámban tanult, különbözeti vizsgát kell tennie. A vizsga idejét az iskola 

igazgatója határozza meg. 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. A Petőfi Sándor Római 

Katolikus Általános Iskola és 

Gimnázium helyi tanterve 

  



1. Az intézményben alkalmazott kerettantervek 
 

A Petőfi Sándor Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium a 2013/14-es tanévtől 

a 51/2012. (XII. 21.) EMMI – rendelet (a továbbiakban kerettantervi rendelet) mellékletében 

kiadott kerettanterveket alkalmazza. Általános iskolában a kerettantervi rendelet 1. és 2., 

gimnáziumban a 3. mellékletét használtuk fel, a gimnázium nyelvi előkészítő évfolyamán 

pedig a 7. melléklet megfelelő részeit.  

A Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 

110/2012.(VI.4) Korm. rendelet módosításáról szóló 5/2020. I. 31. Korm. rendelet alapján a 

2020/21-es tanévtől felmenő rendszerben kerül bevezetésre az új kerettanterv. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.1. Tantárgyi struktúra és óraszámok a 2013-2014. tanévtől az 1-4. 

évfolyamon (kifut 2023 nyarán) 

 

Tantárgyak 1. évfolyam 2. évfolyam 3. évfolyam 4. évfolyam 

Irodalom 4 4 4+1=5 4+1=5 

Magyar nyelv 3 3 2 2 

Angol nyelv/német nyelv 2+1=3 2+1=3 2+1=3 2+2=4 

Matematika 4 4 4 4 

Hittan/Erkölcstan 1 1 1 1 

Környezetismeret 1 1 1 1 

Ének-zene 2 2 2 2 

Vizuális kultúra 2 2 2 2 

Életvitel és gyakorlat 1 1 1 1 

Testnevelés és sport 5 5 5 5 

Szabadon tervezhető 

órakeret 
2 2 3 3 

Rendelkezésre álló 

órakeret* 25 25 25 27 

A heti kötelező órakeret 

terhére tervezhető 

többletóraszámból 

felhasznált nem kötelező 

óra** 

1 1 1  

Hittan (nem számít bele 

az órakeretbe, a NAT 9.§ 

(1) szerint) 

1 1 1 1 

Tényleges óraszám 27 27 27 28 

 

* A Nemzeti köznevelésről szóló törvény 6. melléklete alapján 

** A NAT 8.§ (3) alapján meghatározott többletóra 

 

  



1.1.1.Tantárgyi struktúra és óraszámok a 2020-2021. tanévtől az 1-4. 

évfolyamon 
 

Tantárgyak 1. évfolyam 2. évfolyam 3. évfolyam 4. évfolyam 

Magyar nyelv 3 3 2 2 

Irodalom 4 4 3 3 

Matematika 4 4 4 4 

Környezetismeret   1 1 

Angol nyelv/ Német 

nyelv 
1 2 2 2+1=3 

Ének-zene 2 2 2 2 

Vizuális kultúra 2 2 2 1 

Technika és tervezés 1 1 1 1 

Digitális kultúra   1 1 

Testnevelés  5 5 5 5 

Hittan (nem számít bele 

az órakeretbe, a NAT 9.§ 

(1) szerint) 

1+1 1+1 1+1 1+1 

Szabadon tervezhető 

órakeret 
2 2 2 2 

Kötelező óraszám 22 22 22 23 

Maximális óraszám 24 24 24 25 

Tényleges óraszám 24 25 25 25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Az egész napos iskolai oktatási forma szabadidős tevékenységeinek 

felosztása/kifut 2021 nyarán 

 
 

 

Tantárgy 

Önálló tanulás 

Étkezés 

Szabadidő 

Kulturális foglalkozás 

Kézműves foglalkozás 

Sport, játék 

Szabadon szervezhető 

foglalkozás 

 

  



1.2. Tantárgyi struktúra és óraszámok a 2013-2014. tanévtől az 5-8. 

évfolyamon (kifut 2023 nyarán) 

Tantárgyak 5. évfolyam 6. évfolyam 7. évfolyam 8. évfolyam 

Irodalom 2 2+1=3 2 2+1=3 

Magyar nyelv 2 2 1+1=2 2 

Német/angol nyelv* 3+1=4 3+1=4 3+1=4 3+1=4 

Matematika 3+1=4 3+1=4 3 3+1=4 

Hittan/Erkölcstan 1 1 1 1 

Történelem és 

állampolgári ismeretek 
2 2 2 2 

Természetismeret 2+1=3 2   

Fizika   2 1 

Kémia   1 2 

Biológia-egészségtan   2 1 

Földrajz   1+1=2 2 

Ének-zene 1 1 1 1 

Hon- és népismeret 1    

Vizuális kultúra 1 1 1 1 

Informatika  1 1 1 

Technika, életvitel és 

gyakorlat 
1 1 1  

Testnevelés 5 5 5 5 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 

Szabadon tervezhető 

órakeret 
2 3 3 3 

Rendelkezésre álló 

órakeret 
28 28 31 31 

A heti kötelező órakeret 

terhére tervezhető 

többletóraszámból 

felhasznált nem kötelező 

óra** 

1    

Hittan (nem számít bele 

az órakeretbe a NAT 9.§ 

(1) szerint) 

1 1 1 1 

Tényleges óraszám 30 29 32 32 

* A 2017-2018. tanévtől a német nyelv mellett felmenő rendszerben beépült az angol nyelv 

** A NAT 8.§ (3) alapján meghatározott többletóra 

 

 

 



1.2.1.Tantárgyi struktúra és óraszámok a 2020-2021. tanévtől az 5-8. 

évfolyamon 

 

Tantárgyak 5. évfolyam 6. évfolyam 7. évfolyam 8. évfolyam 

Magyar nyelv 2 2 1+1=2 1+1=2 

Irodalom 2 2 2 2 

Matematika 4 4 3+1=4 3+1=4 

Történelem  2 2 2 

 

2 

 

Állampolgári ismeretek    1 

Hon- és népismeret 1    

Természettudomány 2 2   

Kémia   1 2 

Fizika   1 2 

Biológia   2 1 

Földrajz   2 1 

Német nyelv/Angol nyelv 3 3 3 3 

Ének-zene 2 1 1 1 

Vizuális kultúra 1 1 1 1 

Dráma és színház  1   

Technika és tervezés 1 1 1  

Digitális kultúra 1 1 1 1 

Testnevelés 5 5 5 5 

Közösségi nevelés 

(osztályfőnöki) 
1 1 1 1 

Hittan (nem számít bele 

az órakeretbe, a NAT 9.§ 

(1) szerint) 

1+1 1+1 1+1 1+1 

Szabadon tervezhető 

órakeret 
1 2 2 2 

Kötelező óraszám 27 26 28 28 

Maximális óraszám 28 28 30 30 

Tényleges óraszám 29 28 31 31 
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1.3. Tantárgyi struktúra és óraszámok a 2013-2014. tanévtől a 9-12. 

évfolyam általános képzést biztosító osztályai számára (kifut 2023 nyarán) 

 

Tantárgyak 
9.  

évfolyam 

10. 

évfolyam 

11. 

évfolyam 

12. 

évfolyam 

Irodalom 2 3 3+1=4 3+1=4 

Magyar nyelv 2 1 1 1 

I. idegen nyelv 3+1=4 3+1=4 3+1=4 3+1=4 

II. idegen nyelv 3 3 3 3 

Matematika 3+1=4 3+1=4 3+1=4 3+2=5 

Hittan/Etika   1  

Történelem, társadalmi 

és állampolgári 

ismeretek 

2 2 3+1=4 3+1=4 

Fizika 2 2 2  

Kémia 2 2   

Biológia-egészségtan  2 2 2 

Földrajz 2 2   

Ének-zene 1 1   

Vizuális kultúra 1 1   

Mozgókép- és 

médiakultúra 
1    

Művészetek   2 2 

Informatika 1+1=2 1   

Életvitel és gyakorlat    1 

Testnevelés 5 5 5 5 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 

Társadalomismeret   1 1 

Szabadon tervezhető 

órakeret 
4 4 6 8 

Rendelkezésre álló 

órakeret 
35 36 35 35 

Hittan (nem számít bele 

az órakeretbe a NAT 9.§ 

(1) szerint) 

2 2 1 2 

Tényleges óraszám 36 36 35 35 
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1.3.1. Tantárgyi struktúra és óraszámok a 2019-2020. tanévtől a 9-12. 

évfolyam általános képzést biztosító osztályai számára 

Tantárgyak 9. évfolyam 10. évfolyam 11. évfolyam 12. évfolyam 

Irodalom 2 3 3 3+1=4 

Magyar nyelv 2 1 1 1 

I. idegen nyelv 3+1=4 3+1=4 3+1=4 3+1=4 

II. idegen nyelv 3 3 3 3 

Matematika 3+1=4 3+1=4 3+1=4 3+1=4 

Hittan/Etika   1  

Történelem, társadalmi 

és állampolgári 

ismeretek 

2 2 3 3+1=4 

Fizika 2 2 2  

Kémia 2 2   

Biológia-egészségtan  2 2 2 

Földrajz 2 2   

Ének-zene 1 1   

Vizuális kultúra 1 1   

Mozgókép- és 

médiakultúra 
1    

Művészetek   2 2 

Informatika 1 1   

Életvitel és gyakorlat    1 

Testnevelés 5 5 5 5 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 

Társadalomismeret   1 1 

Szabadon szervezhető 

órakeret 
4 4 6 8 

Rendelkezésre álló 

órakeret 
35 36 35 35 

Hittan (nem számít bele 

az órakeretbe a NAT 9.§ 

(1) szerint) 

2 2 1 2 

Tényleges óraszám 35 36 33 34 
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1.3.2. Tantárgyi struktúra és óraszámok a 2020-2021. tanévtől a 9-12. 

évfolyam általános képzést biztosító osztályai számára 

Tantárgyak 
9.  

évfolyam 

10. 

évfolyam 

11. 

évfolyam 

12. 

évfolyam 

Magyar nyelv 1 1 1 1 

Irodalom 2 3 3+1=4 3+1=4 

Matematika 3+1=4 3+1=4 3+1=4 3+2=5 

Történelem 2 2 3+1=4 3+1=4  

Állampolgári ismeretek 

 
   1 

Természettudomány   (2)  

Kémia 1 2   

Fizika 2 3   

Biológia 3 2   

Földrajz 2 1   

I. idegen nyelv 3+1=4 3 4 4 

II. idegen nyelv 3 3+1=4 3 3 

Művészetek   1  

Ének-zene 1 1   

Vizuális kultúra 1 1   

Mozgóképkultúra és 

médiaismeret 
   1 

Digitális kultúra 2 1 2  

Testnevelés 5 5 5 5 

Közösségi nevelés 

(osztályfőnöki) 
1 1 1 1 

Hittan (nem számít bele 

az órakeretbe, a NAT 9.§ 

(1) szerint) 

2 2 2 2 

Fakultáció   4 4 

Szabadon tervezhető 

órakeret 
2 2 4+4 4+5 

Kötelező óraszám 32 32 29 29 

Maximális óraszám 34 34 33 34 

Tényleges óraszám 36 36 35 36 
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1.4. Tantárgyi struktúra és óraszámok a 2013-2014. tanévtől a 9/Ny-12. 

évfolyam számára (kifut 2021 nyarán) 

 

Tantárgyak 9/NY 
9.  

évfolyam 

10. 

évfolyam 

11. 

évfolyam 

12. 

évfolyam 

Irodalom 
1 

2 3 3+1=4 3 

Magyar nyelv 2 1 1 1+1=2 

I. idegen nyelv 14 3+2=5 3+2=5 3+2=5 3+2=5 

II. idegen nyelv 4 3+2=5 3+2=5 3+2=5 3+2=5 

Matematika 1 3 3 3+1=4 3+2=5 

Hittan/Etika/    1  

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek 
1 2 2 3 3+1=4 

Fizika  2 2 2  

Kémia  2 2   

Biológia- egészségtan   2 2 2 

Földrajz  2 2   

Ének-zene  1 1   

Vizuális kultúra  1 1   

Mozgóképkultúra és 

médiaismeret 
 1    

Művészetek    2 2 

Informatika 2 1 1   

Életvitel és gyakorlat     1 

Testnevelés és sport 5 5 5 5 5 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 1 

Környezettudatos nevelés 1     

Szabadon tervezhető 

órakeret 
0 4 4 6 8 

Rendelkezésre álló 

órakeret 
30 35 36 35 35 

Hittan (nem számít bele az 

órakeretbe a NAT 9.§ (1) 

szerint) 

2 2 2 1 2 

 Tényleges óraszám 32 37 38 36 37 

  



 

 

40 

1.5. Tantárgyi struktúra és óraszámok a 2017-2018. tanévtől a 9-12. 

évfolyam emelt szintű nyelvi képzést biztosító osztályai számára (kifut 2022 nyarán) 

 

Tantárgyak 
9.  

évfolyam 

10. 

évfolyam 

11. 

évfolyam 

12. 

évfolyam 

Irodalom 2 3 3+1=4 3+1=4 

Magyar nyelv 2 1 1 1 

I. idegen nyelv 3+2=5 3+2=5 3+2=5 3+2=5 

II. idegen nyelv 3+2=5 3+2=5 3+2=5 3+2=5 

Matematika 3 3 3+1=4 3+2=5 

Történelem, társ. és 

állampolgári ismeretek 
2 2 3 3+1=4 

Hittan/Etika   1  

Fizika 2 2 2  

Kémia 2 2   

Biológia-egészségtan  2 2 2 

Földrajz 2 2   

Ének-zene 1 1   

Vizuális kultúra 1 1   

Mozgókép- és médiakult. 1    

Művészetek   2 2 

Informatika 1 1   

Életvitel és gyakorlat    1 

Testnevelés 5 5 5 5 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 

Társadalomismeret   1 1 

Szabadon tervezhető 

órakeret 
4 4 6 8 

Rendelkezésre álló 

órakeret 
35 36 35 35 

A heti kötelező órakeret terhére 

tervezhető többletóraszámból 

felhasznált nem kötelező óra** 
  1 1 

Hittan (nem számít bele az 

órakeretbe a NAT 9.§ (1) szerint) 
2 2 1 2 

Tényleges óraszám 37 38 37 38 

** A NAT 8.§ (3) alapján meghatározott többletóra 
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1.5.1. Tantárgyi struktúra és óraszámok a 2019-2020. tanévtől a 9-12. 

évfolyam emelt szintű nyelvi képzést biztosító osztályai számára (kifut 2023 nyarán) 

Tantárgyak 9. évfolyam 10. évfolyam 11. évfolyam 12. évfolyam 

Irodalom 2 3 3 3+1=4 

Magyar nyelv 2 1 1 1 

I. idegen nyelv 3+2=5 3+2=5 3+2=5 3+2=5 

II. idegen nyelv 3+2=5 3+2=5 3+2=5 3+2=5 

Matematika 3 3 3+1=4 3+1=4 

Hittan/Etika   1  

Történelem, társadalmi 

és állampolgári 

ismeretek 

2 2 3 3+1=4 

Fizika 2 2 2  

Kémia 2 2   

Biológia-egészségtan  2 2 2 

Földrajz 2 2   

Ének-zene 1 1   

Vizuális kultúra 1 1   

Mozgókép- és 

médiakultúra 
1    

Művészetek   2 2 

Informatika 1 1   

Életvitel és gyakorlat    1 

Testnevelés 5 5 5 5 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 

Társadalomismeret   1 1 

Szabadon szervezhető 

órakeret 
4 4 6 8 

Rendelkezésre álló 

órakeret 
35 36 35 35 

Hittan (nem számít bele 

az órakeretbe a NAT 9.§ 

(1) szerint) 

2 2 1 2 

Tényleges óraszám 37 38 36 37 

** A NAT 8.§ (3) alapján meghatározott többletóra 
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1.5.2. Tantárgyi struktúra és óraszámok a 2020-2021. tanévtől a 9-12. 

évfolyam emelt szintű nyelvi képzést biztosító osztályai számára  

 

Tantárgyak 
9.  

évfolyam 

10. 

évfolyam 

11. 

évfolyam 

12. 

évfolyam 

Magyar nyelv 1 1 1 1 

Irodalom 2 3 3 3+1=4 

Matematika 3 3 3+1=4 3+1=4 

Történelem 2 2 3 3 

Állampolgári ismeretek    1 

Természettudomány   (2)  

Kémia 1 2   

Fizika 2 3   

Biológia 3 2   

Földrajz 2 1   

I. idegen nyelv 3+2=5 3+2=5 4+1=5 4+1=5 

II. idegen nyelv 3+2=5 3+2=5 3+2=5 3+2=5 

Művészetek   1  

Ének-zene 1 1   

Vizuális kultúra 1 1   

Mozgóképkultúra és 

médiaismeret 
   1 

Digitális kultúra 2 1 2  

Testnevelés 

 
5 5 5 5 

Közösségi nevelés 

(osztályfőnöki) 
1 1 1 1 

Hittan (nem számít bele 

az órakeretbe, a NAT 9.§ 

(1) szerint) 

2 2 2 2 

Fakultáció   4 4 

Szabadon tervezhető 

órakeret 
2 2 4+4 4+5 

Kötelező óraszám 32 32 30 30 

Maximális óraszám 34 34 34 34 

Tényleges óraszám 38 38 36 36 
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A kerettantervek által kínált tantervi alternatívák közül a következőket 

alkalmazzuk  
 

Tantárgy Évfolyam Kerettantervi változat 

Biológia – Egészségtan 7-8, 10-13. évfolyam A változat 

Ének-zene 1-8. évfolyam A változat 

Fizika 7-11 évfolyam B változat 

Kémia 7-10. évfolyam A változat 

Magyar nyelv és irodalom 1-13. évfolyam A változat 

 

 

Az 1-2. évfolyam egyik osztálya egész napos iskolaként működött, kiegészítve az 

angol nyelv, míg a másik, hagyományos, napközivel egybekötött osztályban a német nyelv 

oktatásával. 3-4. évfolyamon és felső tagozaton változatlanul működnek az egyéb délutáni 

foglalkozások (napközi, tanulószoba).  

A 2019/2020-as tanévtől az 1. évfolyam egyik osztálya továbbra is egész napos 

iskolaként működik, kiegészítve angol/német nyelv oktatásával. Az első évfolyam másik, 

hagyományos (délelőtt tanítási órák, délután napközi) osztálya ugyancsak kiegészül 

német/angol nyelv oktatásával. A nyelvi csoportokat évfolyamon belüli bontással alakítjuk ki.  

A 2020/21-es tanévtől az első évfolyam osztályaiban csak délelőtt lesznek a tanítási 

órák, délután pedig napközis foglakozáson vehetnek rész diákjaink. Idegen nyelvet illetően 

mindkét osztály esetében választhatnak a német nyelv és az angol nyelv közül, ezeket 

évfolyam belüli csoportbontásban valósítjuk meg.  

2017/2018-as tanévtől a gimnáziumban a nyelvi előkészítő évfolyammal induló 

képzést felváltotta az emelt szintű nyelvi képzés.  

 

 

  



 

 

44 

2. A Nemzeti alaptantervben meghatározott pedagógiai feladatok 

helyi megvalósítása 
 

2.1. Kulcskompetenciák 

 
 Kulcskompetencia: a Nemzeti Alaptantervben megfogalmazott célok: a 

személyiség kiteljesítése, fejlesztése, az életen át tartó tanulás megvalósítása (kulturális tőke), 

beilleszkedés és aktív állampolgári szerepvállalás (társadalmi tőke), foglalkoztathatóságra 

való képesség kialakítása, hogy tisztes munkához jusson a munkaerőpiacon (emberi tőke). 

Iskolai nevelő-oktató tevékenységünk során a következő kulcskompetenciákat preferáljuk: 

 

 Anyanyelvi kompetencia: gondolatok, érzések és érzelmek kifejezése és 

értelmezése szóban és írásban egyaránt, valamint a helyes és kreatív nyelvhasználat az 

élet minden területén: családon belül, iskolában, társadalmi érintkezések, szabadidős 

tevékenységek során.  

 Idegen nyelvi kompetencia: hallott, olvasott szöveg megértése, szövegalkotás 

a tanult idegen nyelven: fogalmak, gondolatok, érzések, tények és vélemények 

megértése, kifejezése és értelmezése szóban és írásban. 

 Matematikai kompetencia: Kiemelt feladatnak tartjuk az alapkészségek 

folyamatos gyakorlását, a megfigyelőképesség fejlesztését, az önálló ismeretszerzésre 

nevelést, logikus gondolkodást, a tanultak megőrzését, beépítését a meglévő 

ismeretrendszerbe. 

Alapvető törvényszerűségek nyomon követése: az egyes elméleti modellek igazolása a 

mindennapi életből merített empirikus tapasztalatok útján. Matematikai eszköztudás 

szerepe a természettudományi és műszaki életpályára való szocializálás terén. 

 Természettudományos kompetencia: a természettudományos nevelés és 

oktatás terén a témaanyagok gyakorlatközpontú, a tanulók életkori sajátosságaihoz 

adekvát módon illeszkedő megközelítése hozzájárul a motiváció hatásosabb 

felkeltéséhez, valamint a természettudományi és műszaki életpályára történő 

szocializációhoz. Készségek és képességek fejlesztése, hogy a különböző 

ismeretekkel, módszerekkel magyarázatot adjunk az ember és a természeti világ 

kölcsönhatása között lezajló folyamatokra; természettudományos és műszaki 

életpályára való szocializáció; a jelen érdekfeszítő kutatási kérdései, az abba való 

bepillantás engedése a tanulók számára; természettudományos gondolkodás tanórán 

kívüli környezetben történő komplex fejlesztése 

 Digitális kompetencia: a digitális eszközök használata, munkában, tanulásban, 

kommunikációban és szabadidőben (információ felismerése, visszakeresése, 

értékelése, tárolása, előállítása, bemutatása, cseréje), kommunikáció az interneten 

keresztül 

 A hatékony és önálló tanulás kompetenciája: a tanult ismeretanyag 

alkalmazása a mindennapi életben, az önálló ismeretszerzésre való képesség 

kialakítása 

 Szociális és állampolgári kompetencia: olyan magatartásforma kialakítása, 

mely lehetővé teszi a harmonikus életvitelt és a közügyekben való aktív részvételt, 

keresztényi életvitel megvalósítását. A nemzeti öntudat helyes értelmezése, mely a 

más népekkel, elsősorban a vallási-nyelvi etnikumokkal, nemzetiségekkel is toleráns 

és tárgyilagos megítélésen alapuló magatartást foglalja magába. 

 Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia: önálló, kreatív 

gondolkodás, vitakészség, gondolkodás bátorságának kialakítása 

 Esztétikai, művészeti kompetencia: igény az esztétikus környezet 

kialakítására, kulturális emlékek megismerése, igény a kulturált szórakozásra. Olyan 
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képességek tartoznak ide, mint a művészi önkifejezés, a műalkotások és előadások 

elemzése, saját nézőpont összevetése mások véleményével, a kulturális 

tevékenységben rejlő gazdasági lehetőségek felismerése és kiaknázása. 

 

2.2. Kulcskompetenciák 

 
A Nat az Európai Unió által ajánlott kulcskompetenciákból kiindulva, arra építve, de a hazai 

sajátosságokat figyelembe véve az alábbiak szerint határozza meg a tanulási területeken 

átívelő általános kompetenciákat, továbbá azokat, amelyek jellemzői, hogy egyetlen tanulási 

területhez sem köthetők kizárólagosan, hanem változó mértékben és összetételben épülnek a 

megszerzett tudásra, fejlődnek a tanulási-tanítási folyamatban. Iskolai nevelő-oktató 

tevékenységünk során a következő kulcskompetenciák jelennek meg a 2020-as tanévtől: 

  A tanulás kompetenciái  

  A kommunikációs kompetenciák (anyanyelvi és idegen nyelvi) 

 . A digitális kompetenciák  

  A matematikai, gondolkodási kompetenciák  

  A személyes és társas kapcsolati kompetenciák  

  A kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság 

kompetenciái 

  Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák. 

 

 

2.3. A pedagógiai feladatok megvalósítása 

 
 A NAT az alap- és középfokú oktatásban szükséges és elengedhetetlen értékeket, 

tudástartalmakat és műveltségképet fogalmaz meg. Felértékelődnek benne azok a 

képességek, készségek és motívumok, melyek a formális oktatást követően elősegítik az 

élethosszig tartó tanulás előmozdítását. Az egyes képzési szakaszokban ezért kiemelten 

fontosak a következők: 

 

2. 3. 1. 1-4. évfolyamon: 

 

1-2. évfolyam: 

 Alapvető célok a megismerés, tanulás iránti érdeklődés felkeltése, átvezetni a 

tanulót a játékközpontú óvodai nevelésből az iskolai tanulásba 

 Nagy hangsúlyt helyezünk az egyéni képességekben megmutatkozó eltérések 

felmérésére és kezelésére, ehhez egyéni, differenciált és tehetséggondozó 

foglalkozások állnak rendelkezésünkre 

 Verses, rajzos, táncos foglalkozások segítségével fejlesztjük a vizuális, esztétikai 

és mozgásos képességeket 

 A környezet, a körülöttünk lévő világ egyes jelenségeinek empirikus tapasztalatok 

útján való értékelése. 

 A környezeti nevelés terén törekedni kell a tanórán kívüli környezetben történő 

megvalósítás bővítésére. 

 Stressz-és feszültségoldás háttérismereteinek és technikáinak elsajátítása a 

mindennapokban. 

 A tanulókat fizikailag aktív, egészségtudatos életmódra, az egészségmegőrzés 

érdekeit szem előtt tartó életvezetésre szocializáljuk a foglalkozások során. 

 

3-4. évfolyam: 
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 E két évben már fokozódnak a teljesítmény-elvárások, de változatlanul élünk a 

folyamatos, egyénhez igazodó fejlesztés és tudásbővítés lehetőségével. 

 A tudástartalmak mellett megerősítjük a tanulókban az alapvető erkölcsi normákat, 

a kötetlenebb tanulásszervezési formák során elsajátítják a társas kapcsolatok és a 

szocializáció szabályait. 

 A foglalkozások során megtanulják a felelősségvállalást saját és társaik 

tekintetében. 

 Közvetlen környezetük, ill. Magyarország földrajzi, történelmi és kulturális 

jellemzőinek megismertetésével megkezdjük az állampolgári és hazafias nevelés 

folyamatát. 

 A foglalkozások és a családdal való kapcsolattartás révén igyekszünk megerősíteni 

a pozitív családképet. 

 Nagy hangsúlyt helyezünk az egészséges testi és lelki fejlődésre, valamint az 

élhető, harmonikus környezet kialakítására, a környezettudatos életre történő 

felkészülésre. 

 A sikeres tanulás eléréséhez kiemelten fontosnak tartjuk, hogy a gyerekek 

elsajátítsák a megfelelő tanulási módszereket. 

 Kulcsfontosságú a stressz-és feszültségoldás háttérismereteinek és technikáinak 

elsajátítása a mindennapokban. 

2. 3. 2. 5-8. évfolyamon: 

 

5-6. évfolyam: 

 Elsődleges cél a sikeres iskolai tanuláshoz szükséges kulcskompetenciák, 

tudástartalmak bővítése 

 Továbbra is az alapkészségek fejlesztése kap hangsúlyt, figyelembe véve az 

életkori sajátosságokat 

 Megkezdjük a felkészítést a középfokú nevelés-oktatás szakaszára 

 a tanulók szocializációjában a rendet, a szabályok tiszteletét és az önfegyelem 

kialakítását helyezzük előtérbe 

 Elősegítjük bennük az önismeret, önkritika kifejlődését, a környezet 

visszajelzéseinek megfelelő értelmezését 

 Motiváljuk diákjainkat, hogy kapcsolódjanak be a helyi közösség tevékenységeibe, 

megismertetjük őket a nemzeti kultúra jellegzetességeivel. 

 A társas kapcsolatok terén a közösségfejlesztést erősítjük 

 Változatlanul nagy jelentőséget tulajdonítunk a testi higiéniának, de egyre jobban a 

lelki egészségre fordítjuk a figyelmet 

 Az önálló vélemény kialakítását, a felelősségvállalást hangsúlyozzuk 

 Igyekszünk felismertetni a tanulókkal a valós és virtuális kapcsolatok közötti 

különbséget, felhívni a figyelmet a világháló és a média veszélyeire. 

 A környezetükre való odafigyelés mellett aktívabb környezetvédelmi 

tevékenységekre hívjuk fel figyelmüket 

 Az esélyegyenlőtlenség, a szegregáció elleni küzdelem, a megkülönböztetés 

hátrányainak bemutatása és az ellenük való küzdelem társadalmi fontosságú. 

 Az egészséges nemzeti öntudat fogalmi elemeinek megismertetése mellyel a 

közösségfejlesztés céljait is szolgáljuk. 

 Kellő hangsúlyt helyezünk a tolerancia fontosságára, a velünk élő nemzetiségek, 

vallási-nyelvi etnikumok nemzet-és államalkotó szerepére, melynek különös 

jelentősége van történelem és magyar irodalom tantárgy terén. 

 

7-8. évfolyam: 

 Alapvető feladat a középfokú nevelés-oktatásra történő felkészítés, a már meglévő 

kompetenciák további fejlesztése, megerősítése 
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 A biológiai adottságoknak megfelelően már lehetőség nyílik a bonyolultabb 

logikai és fogalmi gondolkodás fejlesztésére 

 Az egyéni különbségek és érdeklődési területek figyelembe vételével folytatjuk a 

társadalmi beilleszkedés megvalósítását, kiemelve a problémák felismerésének és 

megoldásának képességét 

 A közvetlen környezeti hatásokon kívül a tanulók figyelmét a globális környezeti 

problémák és megoldásuk felé irányítjuk 

 Megismertetjük velük az olyan alapvető gazdasági-társadalmi fogalmakat, 

melyeket a későbbiekben a saját felnőtt életükben, a gyakorlatban is alkalmazni 

tudnak 

 A pályaorientáció ebben a két évben válik központi szerepűvé: ennek során 

megismertetjük a gyerekekkel a továbbtanulási rendszert, valamint az egyes 

szakmák, hivatások jellemzőit, követelményeit 

 A testi és érzékszervi nevelésben kiemelt szerepet kap a női-férfi szerepek és 

sajátosságok elkülönülése, és a szenvedélybetegségek veszélyei 

 Egyre nagyobb hangsúlyt kapnak az önálló ismeretszerzés lehetőségei, a könyvtár 

és világháló használata, szabályai, veszélyei 

 Az Alaptörvény nemzeti hitvallás és Alapvetés részegységeinek ismertetésével 

igyekszünk a tanulókat érthető és általuk is értelmezhető ismeretanyaghoz juttatni, 

mely a felelős, nemzetért megalkuvás nélkül tenni akaró és tudó, pozitív 

demokráciaképpel rendelkező állampolgárrá nevelés kulcsfontosságú területe. 

 Természettudományos gondolkodás tanórán kívüli környezetben történő komplex 

fejlesztése, mely a környezeti nevelés stratégiai céljaiba is beépül. 

 A jelen érdekfeszítő kutatási kérdései, az abba való bepillantás engedése a tanulók 

számára. 

 

2. 3. 3. 9-12. évfolyamon: 

 

 A középfokú nevelés-oktatás szakaszának funkciója az alapfokú képzési 

szakaszokban kialakított készségek, képességek és tudástartalmak 

továbbfejlesztése, és elmélyítése. 

 Legfőbb célunk az érettségi vizsgára és a felsőoktatásban való részvételre, továbbá 

a munkavállalásra történő felkészítés 

 Fontos feladatunk az önálló, belülről fakadó ismeretszerzés igényének kialakítása 

és elmélyítése 

 Ennek előfeltétele, hogy a tanuló megtanuljon önállóan jegyzeteket készíteni, saját 

véleményét írásban és szóban kifejezni. 

 A nemzeti és egyetemes kultúra közvetítésével a műveltség szélesítésén túl az is 

célunk, hogy a fiatalok minél könnyebben tudjanak beilleszkedni a felnőtt 

társadalomba. 

 E szakasz második felében már középpontba kerül a munkavállalás kérdése 

 A pályaorientáció mellett hangsúlyozzuk, hogy a munkába állás mellett 

folyamatosan élni kell a továbbképzések, az élethosszig tartó tanulás eszközeivel 

 A tanulók fel kell, hogy ismerjék a törvények és az állampolgári szerepvállalás, 

továbbá a demokratikus gondolkodás fontosságát, ezért aktív szerepvállalásra 

ösztönözzük őket 

 Fontos, hogy alkalmazzák és betartsák a társadalom által elvárt normákat 

 A reális énkép kialakítása a cél, hogy a tanuló fel tudja mérni saját lehetőségeit és 

képességeit, és ennek megfelelő döntéseket hozzon 

 A családi élet megteremtésének alapfeltétele a harmonikus párkapcsolat 

kialakítása, mely ebben a szakaszban egyre nagyobb szerepet kap. 
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 A társadalmi és gazdasági ismeretek egyrészt a háztartás és a felnőtt élet feltételei 

felé fordulnak, másrészt viszont hangsúlyozzuk a világméretű gazdasági, 

társadalmi és politikai folyamatok és szervezetek jelentőségét. Kiemelten 

foglalkozunk az európai integráció létrejöttével, működésével és hazánk EU-s 

tevékenységével. 

 A felelősségvállalás és a mások iránti empátia kialakításában előremutatónak 

tartjuk az érettségi előtti közösségi szolgálat teljesítését. Ennek révén a fiatalok a 

gyakorlatban is szembesülhetnek az egyes társadalmi, gazdasági, szociális 

problémákkal 

 A szakasz végig lehetőséget nyújt a médiához kapcsolódó ismeretek bővítéséhez, 

és a kritikus, tudatos médiaválasztás és értékelés kialakulásához. 

 

 

3. A magasabb évfolyamba lépés feltételei 
 

A legfontosabb feltétel a kerettantervi követelmények teljesítése.  

A magasabb évfolyamba lépés feltétele: 

- 1. évfolyamon legalább a megfelelően teljesített általános értékelés, 

- magasabb évfolyamokon legalább az elégséges szint teljesítése tantárgyanként. 

A szülőnek egy alkalommal jogában áll az első évfolyam ismétlését kérni abban az 

esetben, ha az értékelés szerint gyenge teljesítményt nyújt a tanuló, és jobbnak tűnik az 

évfolyam megismétlése. 

 

 

4. A csoportbontások, a választható és egyéb foglalkozások 

szervezési elvei és a pedagógusválasztás szabályai 

 
Iskolánkban, a gimnáziumi osztályokban csoportbontásban tanítjuk az idegen nyelveket. 

Célunk ezzel az ismeretek elmélyítése, és a hatékony tanulás biztosítása.  

Általános iskolai osztályainkban a helyhiány miatt sajnos nincs sok lehetőségünk 

csoportbontásra. A 2019-2020. tanévtől azonban felmenő rendszerben az első évfolyamon 1 

német, és 2 angol nyelvi csoportot bontottunk, mivel mindkét osztályban kínáltuk a 

német/angol nyelv tanulási lehetőségét, és az angol nyelvet a jelentkezők 2/3-a választotta. 

Általános iskolai tagozatainkon a kötelező tanórai foglalkozások mellett, elsősorban 

azokat kiegészítő foglalkozásokat szervezünk. A felzárkóztató egyéni, differenciált és 

tehetséggondozó foglalkozásokat rendszerint tantárgyanként szervezzük meg, természetesen 

az igényeknek megfelelően. Alsó tagozaton elsősorban (a nyelv- és hittan óráktól eltekintve) a 

tanítók tartják ezeket a foglalkozásokat, mivel e korosztály számára a tanítóhoz való kötődés 

meghatározó. Felső tagozaton a meghatározó a szakos ellátottság, minden esetben az adott 

tantárgynak megfelelő szakos tanár foglalkozik a tanulókkal az említett órákon. 

Gimnáziumban a differenciált foglalkozások és felzárkóztatás mellett fokozott hangsúlyt 

kapnak az érettségi felkészítők. A 10. évfolyam végén felmérjük a középiskolai tanulóink 

körében, hogy milyen tantárgyat választanak a kötelező érettségi tantárgyak mellé. A 

20/2012. (VIII. 31.) EMMI - rendeletben előírt határidők és szabályok, valamint a tanulói 

igények figyelembe vételével szervezzük meg a következő tanévben az előkészítő 

foglalkozásokat. Az írásbeli jelentkezést követően a foglalkozásokon való részvétel kötelező. 

Módosításra egy tanévben egyszer van lehetőség, amit írásban kell kérvényezni. (20/2012. 

(VIII. 31.) EMMI rendelet 15. § 1.,2.,3. bekezdés). Módosításkor a szaktanár különbözeti 

vizsga letételét írhatja elő. 
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A hittan órákat minden iskolaszinten, és minden felekezet számára, képzett hitoktatók 

tartják. 

A tanuló joga különösen, hogy válasszon a pedagógiai program keretei között a 

választható tantárgyak, foglalkozások, továbbá pedagógusok közül, amennyiben erre 

lehetőség van.  

 

 

5. A választható érettségi tantárgyak 

 
Gimnáziumi tagozatunkon a kötelezők mellett tanulóink a következő tantárgyakból 

tehetnek középszintű érettségi vizsgát: 

 Angol, német idegen nyelv (választott tantárgyként) 

 Biológia 

 Fizika 

 Földrajz 

 Informatika 

 Testnevelés 

 Kémia  

 Katolikus hittan 

A választott tantárgyból a korábban kifejtett szempontok szerint és feltételekkel előkészítő 

foglalkozásokat biztosítunk, melyeken a tanulók a középszintű érettségi vizsgához szükséges 

ismereteket mélyíthetik el. Igény szerint emelt szintű érettségire való felkészülést biztosítunk 

angol nyelv, német nyelv, történelem, biológia valamint magyar nyelv-és irodalom 

tantárgyakból. 

 

 

6. A középszintű érettségi vizsgatárgyak témakörei 
 

Az érettségi vizsgára a középszintű tételsorokat az alábbi jogszabályok szerint állítjuk össze:  
– 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról,  

– 40/2002. (V. 24.) OM-rendelet az érettségi vizsga részletes követelményeiről.  

 

6.1. Magyar nyelv és irodalom: 
Magyar irodalom: 

1. témakör: Művek a magyar irodalomból/I. Kötelező szerzők 

 Ady Endre 

 Arany János  

 Babits Mihály  

 József Attila  

 Kosztolányi Dezső  

 Petőfi Sándor 

 

2. témakör: Művek a magyar irodalomból/II. Választható szerzők 

 Balassi Bálint  

 Berzsenyi Dániel  

 Csokonai Vitéz Mihály  

 Illyés Gyula  

 Jókai Mór  

 Karinthy Frigyes  

 Kassák Lajos  
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 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. 

 

3. témakör: Művek a magyar irodalomból/III. Kortárs szerzők 

 

 Kortárs műalkotás: a mindenkori vizsga előtti utolsó harminc évben keletkezett (írt, 

bemutatott, megjelent) irodalmi alkotás. 

 

4. témakör: Művek a világirodalomból 

 

 Az európai irodalom alapvető hagyományai: az antikvitás és a Biblia (pl. műfajok, 

témák, motívumok, hőstípusok).  

 További választható korszakok: a romantika, a realizmus, a századfordulós modernség 

a szimbolizmustól az avantgárdig, a 20. század.  

 A korszak jellemzőinek és egy-két kiemelkedő alkotásának bemutatása.  

 A világlátás és a kifejezésmód sajátosságainak bemutatása egy-két mű lényegre törő 

értelmezésével.  

 Műrészletek értelmezése.  

 A művekben felvetett kérdések néhány etikai, történeti, gondolati, filozófiai 

vonatkozása. 

 

5. témakör: 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 

 

6. témakör: Az irodalom határterületei 
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Egy jelenség vagy szerző, vagy műfaj, vagy műalkotás elemzése vagy bemutatása a 

lehetséges témák egyikéből: 

 A népköltészet.  

 Az irodalom filmen, televízióban, dalszövegben, a virtuális valóságban: az adaptáció 

(pl. irodalom filmen, rajzfilmen, rádióban, televízióban, digitális közlésben).  

 A gyermek- és ifjúsági irodalom.  

 A szórakoztató irodalom vonzereje, hatáskeltő eszközei (pl. sematizált hőstípusok, 

élethelyzetek, értékvilág, kalandosság, csattanó, szójáték).  

 Egy-két tipikus műfaj jellemzőinek bemutatása (pl. útirajz, detektívregény, 

kalandregény, képregény, tudományos fantasztikus irodalom, humoros és erotikus 

irodalom, dalszöveg, sanzon, vicc, reklámvers).  

 A virtuális tér műfajai: fanfiction, komment, blog stb.  

 Mítosz, mese és kultusz. Film- és könyvsikerek, divatjelenségek korunk kultúrájában 

(pl. A Gyűrűk Ura, Bridget Jones naplója). 

 

7. témakör: Regionális kultúra, interkulturális jelenségek és a határon túli irodalom 

Egy szerző vagy műalkotás vagy jelenség vagy intézmény bemutatása vagy elemzése a 

lehetséges témák egyikéből: 

Regionális jelenségek, valamint a határon túli irodalom  

  Az adott régió, a tájegység, a település múltbeli és jelenkori kulturális, irodalmi 

hagyományainak bemutatása (pl. nemzetiségi, etnikai kisebbségek irodalma, alkotások a 

kisebbségekről; folklór, művelődéstörténeti vonatkozások; múzeum, színház, civil 

társaságok).  

  A tájhoz, a régióhoz, a településhez kötődő szerzők; tájak, régiók, társadalmi 

problémák irodalmi alkotásokban való  

 Interkulturális jelenségek, eltérő szöveghagyományok.  

 Posztmodern jelenségek a mai kultúrában.  

 Szerzők, művek a határon túli magyar irodalomból.  

 

 

Magyar nyelv: 

 

 I. témakör: Kommunikáció 

  II. témakör: A magyar nyelv története 

  III. témakör: Ember és nyelvhasználat 

  IV. témakör: A nyelvi szintek 

  V. témakör: A szöveg 

  VI. témakör: A retorika alapjai 

  VII. témakör: Stílus és jelentés 

 

6.2. Történelem 

 
 Az ókor és kultúrája 

 A középkor 

 A középkori magyar állam megteremtése és virágkora 

 Szellemi, társadalmi és politikai változások az újkorban 

 Magyarország a Habsburg birodalomban 

 A polgári átalakulás, a nemzetállamok és az imperializmus kora 

 A polgárosodás kezdetei és kibontakozása Magyarországon 

 Az első világháborútól a kétpólusú világ felbomlásáig 

 Magyarország története az első világháborútól a második világháborús összeomlásig 
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 Magyarország 1945-től a rendszerváltozásig 

 A jelenkor 

 A mai magyar társadalom és életmód 

 

6.3. Matematika: 
Témakörök: 

 Halmazok 

 Algebra és számelmélet 

 Függvények 

 Bevezetés a geometriába 

 Egyenletek, egyenletrendszerek (elsőfokú) 

 Geometriai transzformációk 

 Kombinatorika 

 Statisztika 

 Gyök 

 Másodfokú egyenletek, egyenletrendszerek 

 Geometria  

 Trigonometria (hegyesszögek és függvények) 

 Valószínűség  

 Gráfok 

 Hatvány, logaritmus 

 Trigonometria (Általános háromszögben, egyenletek) 

 Koordináta- geometria 

 Matematikai logika 

 Számsorozatok 

 Kerület, terület 

 Térgeometria (V,A) 

 

 
6.4. Élő idegen nyelvek: Német és angol nyelv 

 
 

 Középszint 

1. Személyes 

vonatkozások, 

család 

- A vizsgázó személye, életrajza, életének fontos állomásai 

(fordulópontjai) 

- Családi élet, családi kapcsolatok 

 - A családi élet mindennapjai, otthoni teendők 

 - Személyes tervek 

2. 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 
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3. Környezetünk - Az otthon, a lakóhely és környéke (a lakószoba, a lakás, a ház 

bemutatása) 

 - A lakóhely nevezetességei, szolgáltatások, szórakozási lehetőségek 

 - A városi és vidéki élet összehasonlítása 

 - Növények és állatok a környezetünkben 

 - Környezetvédelem a szűkebb környezetünkben: Mit tehetünk 

környezetünkért vagy a természet megóvásáért? 

 - Időjárás 

4. 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 

5. A munka 

világa 

- Diákmunka, nyári munkavállalás 

 - Pályaválasztás, továbbtanulás vagy munkába állás 

6. 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) 

7. Szabadidő, 

művelődés, 

szórakozás 

- Szabadidős elfoglaltságok, hobbik 

- Színház, mozi, koncert, kiállítás stb. 

 - Sportolás, kedvenc sport, iskolai sport 

 - Olvasás, rádió, tévé, videó, számítógép, internet 

 - Kulturális események 

8. Utazás, 

turizmus 

- 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 

9. Tudomány és 

technika 

- Népszerű tudományok, ismeretterjesztés 

 - A technikai eszközök szerepe a mindennapi életben 

10. Gazdaság  Családi gazdálkodás 

 A pénz szerepe a mindennapokban 

 Vásárlás, szolgáltatások, pl.: posta, bank 

 

 

6.5. Kémia 
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1. Általános kémia 

1.1. Atomszerkezet 

1.2. Kémiai kötések 

1.3. Molekulák, összetett ionok 

1.4. Anyagi halmazok 

1.5. Kémiai átalakulások 

 

2. Szervetlen kémia 

2.1. Hidrogén 

2.2. Nemesgázok 

2.3. Halogénelemek és vegyületeik 

2.4. Az oxigéncsoport elemei és vegyületeik 

2.5. A nitrogéncsoport elemei és vegyületeik 

2.6. A széncsoport elemei és vegyületeik 

2.7. Alkálifémek és vegyületei 

2.8. Alkáliföldfémek és vegyületei 

2.9. Alumínium 

2.10. Vas 

2.11. A d-mező: fontosabb fémek 

 

3. Szerves kémia 

3.1. A szerves vegyületek általános jellemzői 

3.2. Szénhidrogének 

3.3. Halogéntartalmú szénhidrogének 

3.4. Oxigéntartalmú szerves vegyületek 

3.5. Nitrogéntartalmú szerves vegyületek 

3.6. Szénhidrátok 

3.7. Fehérjék 

3.8. Nukleinsavak 

3.9. Műanyagok 

 

4. Kémiai számítások 

4.1. Az anyagmennyiség 

4.2. Gázok 

4.3. Oldatok, elegyek, keverékek 

4.4. Redoxi reakciók, oxidációs szám 

4.5. Termokémia 

4.6. Kémiai egyensúly 

4.7. Kémhatás 

4.8. Elektrokémia 

 

 

6.6. Földrajz  
1. térképi ismeretek 

1.1. A térkép 

1.2. Tájékozódás a térképen és a térképpel  

1.3. Távérzékelés és térinformatika 

2. Kozmikus környezetünk 
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2.1. A csillagászati ismeretek fejlődése. A világegyetem 

2.2. A Nap és a kísérői 

2.3. A Föld és mozgásai 

2.4. Az űrkutatás szerepe a Naprendszer megismerésében 

3. A geoszférák földrajza 

3.1. Kőzetburok 

3.1.1.  Földtörténet 

3.1.2.  A Föld gömbhéjas szerkezetének jellemzői 

3.1.3.  A kőzetlemezek és mozgásai következményei 

3.1.4.  Hegységképződés 

3.1.5.  A kőzetburok építőkövei, ásványkincsek 

3.1.6.  A Föld nagy szerkezeti egységei 

3.1.7.  A földfelszín formálódása 

3.1.8.  A talaj 

3.2. A levegőburok 

3.2.1.  A légkör kialakulása, anyaga és szerkezete 

3.2.2.  A levegő felmelegedése 

3.2.3.  A levegő mozgása 

3.2.4.  Felhő- és csapadékképződés 

3.2.5.  Az időjárás és az éghajlat 

3.2.6.  A szél és a csapadék felszínformáló tevékenységei 

3.2.7.  A légszennyezés következményei 

3.3. A vízburok földrajza 

3.3.1.  A vízburok kialakulása és tagolódása, tulajdonságai és mozgásai 

3.3.2.  A felszíni vizek és felszínalakító hatásuk 

3.3.3.  A felszín alatti vizek 

3.3.4.  A víz és a jég felszínformáló munkája 

3.4. A geoszférák kölcsönhatásai 

4. A földrajzi övezetesség 

4.1. A szoláris és a valódi éghajlati övezetek 

4.2. A vízszintes földrajzi övezetesség 

4.3. Az egyes övezetek egyedi jellemzői 

4.3.1.  A forró övezet 

4.3.2.  Mérsékelt övezet 

4.3.3.  Meleg mérsékelt öv  
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4.3.4.  Valódi mérsékelt öv 

4.3.5.  Hideg mérsékelt öv 

4.3.6.  A hideg övezet 

4.4. A függőleges földrajzi övezetesség 

5. Társadalmi folyamatok a 21. század elején 

5.1. A népesség földrajzi jellemzői 

5.2. Településtípusok, urbanizáció 

6. A világgazdaság jellemző folyamatai 

6.1. A nemzetgazdaságok és a világgazdaság 

6.2. Integrációs folyamatok 

6.3. A globalizáció 

6.4. A monetáris világ 

7. Magyarország―helyünk a Kárpát-medencében és Európában 

7.1. A Kárpát-medence természet- és társadalomföldrajzi sajátosságai 

7.2. Magyarország természeti adottságai 

7.3. Magyarország társadalmi jellemzői 

7.4. A hazai gazdasági fejlődés jellemzői 

7.5. Hazánk nagytájainak eltérő természeti- és társadalmi-gazdasági képe 

7.6. A magyarországi régiók földrajzi jellemzői 

7.7. Természeti, kulturális, és történelmi értékek védelme 

7.8. Magyarország környezeti állapota 

7.9. Az országhatárokon átívelő kapcsolatok 

8. Európa földrajza. A társadalmi-gazdasági fejlődés regionális különbségei Európában 

8.1. Európa általános természetföldrajzi képe 

8.2. Európa általános társadalomföldrajzi képe 

8.3. Az Európai Unió 

8.4. A területi fejlettség különbségei Európában 

8.4.1.  Az Európai Unió magterületei 

8.4.2.  Fejlett gazdaságú országok Európa közepén 

8.4.3.  A gazdasági felzárkózás lehetőségeinek példái 

8.4.4.  Kelet-közép és Dél-kelet Európa rendszerváltó országai 

8.5. Kelet-Európa 

9. Az Európán kívüli kontinensek, tájak, országok társadalmi-gazdasági jellemzői 

9.1. A kontinensek általános természet- és társadalomföldrajzi képe 

9.2. Ázsia földrajza  
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9.2.1.  Ázsia általános földrajzi jellemzői 

9.2.2.  Ázsia országai 

9.3. Ausztrália és Óceánia 

9.4. A sarkvidék földrajza  

9.5. Afrika földrajza 

9.5.1.  Afrika általános földrajzi jellemzői 

9.5.2.  Afrika regionális földrajza 

9.6. Amerika földrajza 

9.6.1.  Amerika általános földrajza 

9.6.2.  Amerika országai, regionális földrajza 

10.  Globális kihívások―a fenntarthatóság kérdőjelei 

10.1. Globálissá váló környezetszennyezés és következményei 

10.2. A demográfiai és urbanizációs válság 

10.3. Élelmezési válság 

10.4. A mind nagyobb méretű fogyasztás és a gazdasági növekedés következményei 

10.5. A környezet- és a természetvédelem feladatai 

 

6.7. Biológia témakörök 
 

1. Bevezetés a biológiába 

1.1.A biológia tudománya 

1.2.Az élet jellemzői 

1.3.Fizikai, kémiai alapismeretek 

 

2. Egyed alatti szerveződési szint 

2.1.Szervetlen és szerves alkotóelemek 

2.2.Az anyagcsere folyamatai 

2.3.Sejtalkotók az eukarióta sejtben 

 

3. Az egyed szerveződési szintje 

3.1.Nem sejtes rendszerek 

3.2.Önálló sejtek 

3.3.Többsejtűség 

3.4.Szövetek, szervek, szervrendszerek, testtájak 

 

4. Az emberi szervezet 

4.1.Homeosztázis 

4.2.Kültakaró 
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4.3.A mozgás 

4.4.A táplálkozás 

4.5.A légzés 

4.6.Az anyagszállítás 

4.7.A kiválasztás 

4.8.A szabályozás 

4.9.Szaporodás és egyedfejlődés 

 

5. Egyed feletti szerveződési szintek 

5.1.Populáció 

5.2.Életközösségek (élőhely típusok) 

5.3.Bioszféra 

5.4.Ökoszisztéma 

5.5.Környezet és természetvédelem 

 

6. Öröklődés, változékonyság, evolúció 

6.1.Molekuláris genetika 

6.2.Mendeli genetika 

6.3.Populációgenetika és evolúciós folyamatok 

6.4.A bioszféra evolúciója 

 

6.8. Fizika 
 

1. A haladó mozgások: 

 Egyenes vonalú egyenletes, és egyenletesen változó mozgások. Egyenes vonalú 

mozgások szuperpozíciója. 

 A mozgásokra jellemző fizikai mennyiségek, mértékegységeik. 

 A mozgások analitikus és grafikus leírása. 

 A mozgások dinamikai elemzése. 

 Egyszerű hétköznapi példák haladó mozgásokra. 

 

2. Periodikus mozgások: 

 Egyenletes körmozgás, harmonikus rezgőmozgás. A két mozgás kapcsolata. 

 A mozgásokra jellemző fizikai mennyiségek, mértékegységeik. 

 A mozgásegyenletek. 

 A mozgások dinamikai jellemzése. 

 A rezgő test energiája, a rezonancia jelensége. 

 Példák a felsorolt mozgásokra, jelenségekre. 

 

3. Az erő: 

 Az erő, a tömeg, a lendület fogalma. 

 Newton törvényei. 

 Az erők fajtái, erőtörvények a fizikában. 

 Hétköznapi példák ütközésekre, súrlódásra, rugalmas erőkre. 

 

4. Mechanikai egyensúly: 
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 A témához kapcsolható fogalmak, mértékegységeik. 

 Egyszerű gépek. 

 A mindennapi életben használt egyszerű gépek működése, hasznossága. 

 

5. Hőtágulás: 

 A hőmérséklet, a hőmennyiség, a hőtágulás fogalma. 

 Hőmérséklet mérése. 

 Szilárd testek, folyadékok, gázok hőtágulása, a hőtágulást leíró összefüggések. 

 Mindennapi példák a hőtágulás felhasználására, káros voltára, hőtágulás a 

természetben. 

 

6. Gázok állapotváltozásai: 

 A gázok állapotjelzői és mértékegységeik. 

 A gázok állapotegyenlete. 

 Az állapotváltozás fogalma, gáztörvények. 

 Nevezetes állapotváltozások, (izobár, izochor, izoterm, adiabatikus), ábrázolás p–V 

diagramon, a hőtan első főtételének alkalmazása a fenti állapotváltozásokra. 

 Az ideális gáz kinetikus modellje. 

 A témához kapcsolható természeti jelenségek és egyszerű berendezések működésének 

magyarázata. 

 

7. A termodinamika főtételei: 

 A belső energia, a hőmennyiség, a térfogati munka fogalma. 

 Az I. főtétel és alkalmazásai hőtani folyamatokban. 

 A II. főtétel mint a spontán folyamatok irányának meghatározása. 

 A II. főtétel, a hőerőgépek hatásfoka. 

 Perpetuum mobile. 

 Egyszerű termodinamikai gépek. 

 

8. Halmazállapot-változások, fajhő: 

 A szilárd, a cseppfolyós és a légnemű halmazállapot általános jellemzése; gáz, gőz, 

telített gőz, páratartalom fogalma. 

 Az olvadás/fagyás, párolgás/forrás, lecsapódás, szublimáció folyamata, jellemző 

mennyiségei, mértékegységeik. 

 A folyamatokat befolyásoló tényezők. 

 A halmazállapot-változások jellemzése energetikai szempontból. 

 Fajhő, hőkapacitás, belső energia, hőmérséklet fogalma, mértékegységeik. 

 Hétköznapi példák fázisátalakulásokra. 

 

9. Időben állandó erőterek: 

 Az elektromos erőtér fogalma, jellemzése: térerősség, potenciál, feszültség, 

erővonalak. 

 Egyszerű elektrosztatikus erőterek. 

 A mágneses erőtér fogalma, jellemzése: indukció, fluxus, erővonalak. 

 A gravitációs kölcsönhatás, gravitációs erőtér. 

 Példák a mindennapi életből; földelés, árnyékolás, kondenzátor, elektromágnes 

alkalmazása. 

 

10. Az elektromos áram: 

 Az elektromos áram fogalma, áramforrások, az elektromos áramkör. 

 Ohm törvénye. 

 Az áram hőhatása-teljesítménye, munkája, gyakorlati vonatkozások. 
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 Az áram mágneses, vegyi, biológiai hatásai. Elektrolízis, Faraday-törvények. 

 A váltakozó áram fogalma, jellemzői, váltakozó áramú berendezések. 

 

11. Az elektromágneses indukció: 

 Áram és mágneses tér kölcsönhatása, Lorenz-erő. 

 A mozgási indukció jelensége, értelmezése a Lorenz-erő alapján. 

 A nyugalmi indukció jelensége. 

 Lenz törvénye. 

 Gyakorlati alkalmazás, az elektromos áram előállítása, szállítása, generátorok, a 

transzformátor. 

 

12. A fény: 

 A geometriai optika, leképezés, gyakorlati felhasználás. 

 A fény, mint hullám; a polarizáció, az elhajlás, az interferencia, a diszperzió fogalma. 

 Foton, fotóeffektus, a fény kettős természete. 

 Fénysebesség, a fénysebesség mérése, a fénysebesség, mint határsebesség. 

 A lézer. 

 

13. Hullámok: 

 A mechanikai hullámok jellemzői. 

 A hullámok terjedési tulajdonságai. Interferencia, állóhullám. 

 A hang. 

 Az elektromágneses hullámok jellemzői. 

 Elektromágneses spektrum, rezgőkör, fénykibocsátás, fényelnyelés. 

 

14. Az energia fajtái, munka, teljesítmény: 

 Mechanikai energiák, belső energia, kondenzátor, tekercs energiája, a foton energiája, 

magenergia. 

 A munkatétel. 

 Teljesítmény, hatásfok. 

 Energiaátalakulás, -átalakítás. 

 Példák a mindennapi életből. 

 

15. Megmaradási törvények (energia, tömeg, lendület, töltés): 

 A lendület-megmaradás törvénye, ütközések. 

 Mechanikai energiák megmaradása. 

 Konzervatív erők fogalma, konzervatív mező, potenciál. 

 Energiaátalakulás rezgőkörökben. 

 A hőtan I. főtétele, mint az energia-megmaradás törvénye. 

 A töltésmegmaradás törvénye. 

 Tömeg–energia ekvivalencia, szétsugárzás, párkeltés. 

 

16. Az atom szerkezete: 

 Az anyag atomos szerkezetére utaló jelenségek. Avogadro törvénye. 

 Az elektromosság elemi töltése, az elektron, mint részecske. 

 Az atom felépítése. Rutherford szóráskísérlete. 

 Atommodellek. 

 

17. Magfizika: 

 Az atommag felépítése, kötési energia, tömegdefektus. 

 Magátalakulások, radioaktív bomlások, maghasadás, láncreakció. 

 Sugárzások, sugárzásmérés, felhasználásuk. 
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 Atomreaktor, atombomba, hidrogénbomba. 

 

18. Az anyag kettős természete: 

 Hullámtulajdonságok. 

 Az anyaghullám fogalma; de Broglie-féle hullámhossz. 

 Fotoeffektus, Einstein-féle fényelektromos egyenlet, fotocella, a fény kettős 

természete. 

 

19. Csillagászat: 

 Naprendszer, Kepler-törvények. 

 Bolygók, állócsillagok és egyéb természetes és mesterséges égitestek. 

 A Nap tulajdonságai, energiatermelése. 

 Az ősrobbanás elmélete, a világegyetem szerkezete. 

 A csillagászat vizsgálati módszerei. 

 

20. Gravitáció: 

 Tömegvonzás törvénye. 

 Nehézségi erő, nehézségi gyorsulás, súly, súlytalanság. 

 Kozmikus sebességek. 

 

 

6.9. Testnevelés 
 

 A magyar sportsikerek 

 A harmonikus testi fejlődés 

 Az egészséges életmód 

 Testi képességek 

 Gimnasztika 

 Atlétika 

 Torna 

 Ritmikus gimnasztika 

 Küzdősportok, önvédelem 

 Úszás 

 Testnevelési és sportjátékok 

 Természetben űzhető sportok 

 
6.10. Informatika 

 
1. Információs társadalom 

2. Informatikai alapismeretek-hardver 

3. Informatikai alapismeretek-szoftver 

4. Szövegszerkesztés 

5. Táblázatkezelés 

6. Adatbázis-kezelés 

7. Információs hálózati szolgáltatások 

8. Prezentáció és grafika 

9. Könyvtárhasználat 

 

1. Információs társadalom 

1.1. A kommunikáció 
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A kommunikáció fogalma. A kommunikációs modell: adó, kódolás, csatorna, zaj, 

dekódolás, vevő. 

Gyakorlati példák a kommunikációs modellre; a példák és a modell megfeleltetése; a 

modellben található fogalmak értelmezése konkrét példán keresztül. 

A kód, mint az információ közvetítés eszköze. Példák a sokféle kommunikációs 

csatornára. 

A zaj elleni védekezés. Redundancia az információ továbbításában. 

A mai kommunikációs technológiák és eszközök jellemzése, és ezek illeszkedése a 

kommunikációs modellbe. Az elektronikus kommunikáció és eszközei. 

A kommunikációs eszközök hatása mindennapi életünkre és az információszerzésre. 

Az információ-keresés elektronikus formái. Az információs rendszerek létjogosultsága 

és megjelenése a mindennapi életünkben (iskola, munkahely, hivatalos ügyek intézése, 

szabadidő). 

A magyar közhasznú információs források például könyvtári adatbázisok, kormányzati 

portálok szolgáltatásai, utazással kapcsolatos információk (menetrendek, helyfoglalások), 

szórakozás. Ezen források közül több ismerete, használata. Az információ megszerzése 

keresőszerverek segítségével. 

1.2. Információ és társadalom 

Az adat és az információ fogalma. 

Az informatika fejlődéstörténetének fontosabb lépései. Az elektronikus eszközök, a 

számítógép generációk: A számítógép generációk technikai újdonságai és jellemző 

paraméterei. 

Néhány kiemelkedő személy az informatika történetében. A perifériák fejlődése. 

Az alkalmazástípusok kialakulása és fejlődése. 

Az információs és kommunikációs eszközök hatása a társadalomra. Az egészséges 

számítógépes munkakörnyezet kialakításának szempontjai. A helyi hálózatok és az internet 

hatása a társadalomra. Az eszközök használatának fizikai és pszichés veszélyei, 

A számítógép és a perifériák ergonómiai jellemzői. 

A hálózati szolgáltatások igénybevételének feltételei és szabályai. Etikett és netikett a 

hálózati munka során. 

Az információ értéke és hitelessége. Az álinformációk (pl. hoax) célja, felismerése, 

kártékony hatása és kezelése. Az információszerzés és a publikálás legális és illegális 

formái. A hálózatok és a számítógépek, illetve az információ (adat) védelme, biztonsági 

kérdések. A számítógépet és az információt veszélyeztető tényezők, támadási lehetőségek 

és védekezés azok ellen. Hardverhibából adódó veszélyek. Redundancia az információ 

tárolásában. 

A számítógépes vírusok fogalma, meghatározása és jellegzetes tulajdonságaik. A 

számítógép működésében bekövetkező változások, amelyek alapján vírustámadásra lehet 

gyanakodni. A vírusok történeti fejlődésének néhány példája. A vírusok fajtái, kifejtett 

hatásuk, terjedési módjuk, védekezési módszerek és eszközök. Néhány „hírhedt” vírus 

kártevő hatásának ismerete. A vírusok elleni védekezés módszerei. Példák a víruskereső és 

vírusirtó programokra. (Víruspajzs, vírusdefíniciós adatbázis.) 

Jogi kérdések az informatikában. Jogi szempontból védendő adatok, a védelem okai. 

Az adatvédelem kérdései, jogi szabályozások (adatvédelmi törvény, direkt marketing, 

elektronikus kereskedelem). Az adatok védelme az interneten. A szerzői jog és az 

informatika. 

A szoftver fogalma és csoportosítása felhasználói szerződés (licencelési módok) szerint. 

A freeware, shareware, üzleti és egyéb szoftverváltozatok jellemzői. 

A szoftverek védelme (technikai védelem, jogi védelem). 

2. Informatikai alapismeretek - hardver 

2.1. Jelátalakítás és kódolás 
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Az analóg és a digitális jel fogalma, példák felhasználásukra. Az analóg és digitális jel 

különbsége és jellemzői. Az analóg jelek digitalizálhatósága. A mintavételezés törvénye. 

A digitalizált adattárolás pontossága – minőségi problémák, korlátok. 

Az analóg jelek digitalizálásának lépései. A hang, a kép és a film digitalizálhatósága. 

A digitalizálás eszközei. 

Az adat és az adatmennyiség fogalma az informatikában. Az informatikában használt 

mértékegységek és ezek jellemzői. A bináris számábrázolás módszere és jelentősége az 

informatikában. A bináris karakterábrázolás formái, kódtáblák felépítése, jellemzői 

(ASCII, UNICODE). 

A digitális képek tárolása, képformátumok és azok jellemzői (raszteres és vektoros). A 

színek kódolásának módjai (RGB, CMYK). Alapfogalmak: pixel, felbontás, színmélység. 

A digitális hang tárolása, formátumok és azok jellemzői. 

2.2. A számítógép felépítése 

A Neumann által megfogalmazott elvek, és ezek hatása a számítógépek fejődésére. A 

Neumann-elvű számítógép elvi felépítése, az egyes részegységek feladata. A ma 

használatos számítógépek elvi felépítése és a Neumann elvek. 

A mai (személyi) számítógépek részei és ezek jellemző paramétereinek bemutatása. 

Az egyes részek funkciói. 

Központi feldolgozóegység, jellemző értékek. 

Memória: memóriafajták, jellemzők és felhasználási területük. 

Buszrendszer, interfészek, tápegység, hűtés, ház: típusok, jellemzők. 

A perifériák jelentősége, csoportosítása (bemeneti és kimeneti eszközök). A manapság 

használatos perifériák besorolása az egyes csoportokba. A főbb perifériák bemutatása és 

jellemző paraméterértékei: monitor, nyomtató, háttértárak, egér, billentyűzet. 

A ma jellemzően használatos monitorfajták (CRT, LCD, TFT) és ezek működési elve. 

A monitorokkal kapcsolatos fogalmak: felbontás, frissítési frekvencia, képátló, képpont. 

A monitortípusok összehasonlítása a felhasználási terület szempontjából. 

A ma jellemzően használatos nyomtatási technológiák jellemzői. A nyomtatók 

működési elve (tűs, tintasugaras, lézer). A nyomtatókkal és a nyomatással kapcsolatos 

fogalmak. 

A nyomtatók összehasonlítása a felhasználási területük szempontjából. A ma 

jellemzően használatos háttértárak. A technológiák ismertetése (mágneses elvű, optikai). 

Az egyes eszközök felépítése, működése. Az adatok tárolásának fizikai megvalósítása. 

A winchesterek üzembe helyezése, működése közben fellépő fizikai problémák, ezek 

megelőzése, javítási lehetőségei. 

A ma jellemzően használatos adattárolók fajtái és ezek jellemzői (CD, CD-ROM, CDR, 

CDRW és DVD lemezek). 

A számítógép részeinek és a perifériáinak fizikai karbantartása (tisztítása, szállítása, 

tárolása). 

A (személyi) számítógépek részeinek összekapcsolása, és a számítógép üzembe 

helyezése. 

Az üzembe helyezés és biztonságos működtetés feltételei. 

A hálózatok kialakításának jelentősége. A hálózatok csoportosítása kiterjedtség szerint. 

A hálózatok topológiája, a topológiák jellemzése. A hálózati kialakításhoz szükséges 

eszközök, ezek jellemzői (hálózati közeg, hálózati kártya, kapcsolók, útválasztók, 

jelerősítők). 

3. Informatikai alapismeretek – szoftver 
3.1. Az operációs rendszer és főbb feladatai 

Az operációs rendszer fogalma, feladata, fajtái. Az operációs rendszer működési 

struktúrája (rendszermag, indítófájl, külső és belső parancsok rendszere, opcionális 

kiegészítések). 
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Az operációs rendszer feladatából következő jellemző működési területek 

(memóriakezelés, folyamatvezérlés, megszakítás-kezelés, kommunikáció a perifériákkal). 

Több feladat párhuzamos végzésének szervezése. Az operációs rendszer telepítése. 

Az operációs rendszer betöltődésének folyamata. A számítógép kikapcsolásának 

módjai, az operációs rendszer feladatai a kikapcsolás során. Az operációs rendszerek 

tipikus hibaüzenetei, hibajelenségei, ezek elhárítási módja. 

Hardver eszközök üzembe helyezése, beállítása (konfigurálása), eltávolítása. 

A szoftverek telepítése, beállítása, eltávolítása. Szoftverek futtatása és leállítása, 

memória felszabadításának kérdései. 

A lemezkezelés és a leggyakrabban használt operációs rendszerek fájlrendszerének 

ismerete, legfontosabb tulajdonságai (pl.: FAT, FAT32, NTFS, EXT stb.). 

A könyvtárszerkezet felépítésének ismerete. A könyvtárakról tárolt tulajdonságok. A 

könyvtárműveletek: létrehozás, törlés, másolás, áthelyezés, átnevezés, listázás, 

könyvtárváltás. 

Az állományok típusai. Az állományok elnevezésének formai követelményei, 

rendszerfüggő szintaktikai megkötések. Az állományokról tárolt tulajdonságok. Az 

állományok társítása. Az állományok fizikai tárolásának szervezése. Az elérési 

útvonalmegadásának formái. 

Az állományokkal végzett műveletek ismerete (létrehozás, másolás, áthelyezés, törlés, 

mentés, nyomtatás, megnyitás). Az állományokkal végzett műveletek fizikai 

megvalósítása. 

Keresés háttértárakon, a keresési feltételek (helyettesítő karakterek használata). 

A parancsok paraméterezett futtatása. A kapcsolók és a paraméterek szerepe, néhány 

példa használatukra. 

A háttértárak karbantartása (formázás, partícionálás, töredezettség-mentesítés), a 

karbantartás fontossága. 

A tömörítés lényege és elve. Tömörítési módszerek (veszteséges és veszteségmentes). 

A kép, a hang, a video és egyéb állományok tömörítésének jellemzői. Általános 

tömörítő programok működésének ismerete. Az állományok és a könyvtárak tömörítésének 

és kicsomagolásának megvalósítása. Az önkicsomagoló, méretre darabolt, védett 

állományok létrehozása, kibontása. Egy állomány hozzáfűzése létező tömörített 

állományhoz. 

Az operációs rendszerek segédprogramjai (fájlkezelés, archiválás, vírusvédelem, tűzfal, 

multimédia stb.). A segédprogramok létjogosultsága, szolgáltatásai, jellemzői. Néhány 

segédprogram bemutatása. 

Vírusirtó program használatának ismerete. Vírusellenőrzés a háttértárakon és a 

memóriában. 

A vírusvédelem kialakítása a számítógépen. Aktív vírusvédelem. A vírusvédelem 

gyenge pontjai, hiányosságai (pl. emberi tényező). 

A számítógépes hálózatok működéséhez szükséges szoftverek. A szerver operációs 

rendszerének jellemző többletfunkciói. A hálózati kommunikáció logikai felépítése (a 

szerver-kliens és az egyenrangú hálózatok). A helyi hálózatokhoz kapcsolódás feltételei és 

megvalósítása. A hálózati szolgáltatások elérésének módjai, az eszközhasználat feltételei. 

A felhasználók azonosítása, jogosultságok kezelése. 

7. Információs hálózati szolgáltatások 

7.1. Kommunikáció az interneten 

Az internetes szolgáltatások és ezek jellemzői. Az internetes szolgáltatások 

használatának, használatba vételének szabályai. Példák interneten keresztül igénybe vehető 

szolgáltatásokra (pl. online kereskedelem). 

Az elektronikus levelezés folyamatának ismerete. A felhasználók azonosítása. A 

különböző levelezőprogramok közös és néhány egyedi jellemzője. Egy levelezőprogram 



 

 

65 

használatának ismerete. A levelezés használatához szükséges beállítások ismerete. tés, 

nyomtatás). A beérkezett levelek kezelése. 

Az elektronikus levél felépítése, az egyes részek funkciója. Állományok kezelése az 

elektronikus levelezésben (csatolás, csatolt állomány mentése). 

A levelező programok további szolgáltatásai (levelezési címek tárolása, csoportosítása, 

visszajelzések). Az e-mail cím szerkezete. Levelezési lista használata. A levelezéssel 

kapcsolatos problémák (kódolás, mailer daemon). A levélküldés tipikus hibaüzenetei, ezek 

jelentése és a problémák kezelése. 

Állományátvitel lehetőségei az interneten. Az FTP szolgáltatás jellemzői, problémái. 

Az FTP szerverhez való csatlakozás módjai (névvel és név nélkül). A fájlátviteli módok 

(kódolás). Egy FTP segédprogram használatának ismerete. Állományok le- és feltöltése az 

internetre. Az FTP tipikus hibaüzenetei, ezek oka és a problémák kezelése. 

Egy böngészőprogram használatának ismerete. A böngészőprogram használatával 

kapcsolatos fogalmak ismerete (kezdőoldal, cache, cookie). Webcím szerkezete. Navigálás 

a különböző weboldalakon, a sűrűn látogatott oldalak címének rögzítése, képek 

megjelenítése, weboldal mentése. A weboldal nyomtatása A böngészés tipikus 

hibaüzenetei, ezek oka és a hiba kezelésének lehetőségei. 

A böngészőprogramok speciális funkciói, a funkciók bővítésének haszna és veszélyei 

(beépülők). 

Információ keresése az interneten. 

A tematikus és a kulcsszavas keresés működésének ismertetése. A kétfajta keresési 

módszer alkalmazási területei és összehasonlítása. Tematikus és kulcsszavas 

keresőrendszerek ismerete, használata információkeresésre. 

Keresési feltételek megadása (egyszerű és összetett). A keresési feltételek szűkítése, 

speciális keresők. A keresés eredményének kiértékelése. A keresési feladatok megoldása. 

A távoli on-line adatbázisok használatának feltételei. Keresés az adatbázis adatai között. 

9. Könyvtárhasználat 

9.1. Könyvtárak: Tájékoztató intézmények, információs központok. 

A könyvtár egyetemes és hazai fejlődéstörténetének rövid áttekintése. A magyar 

könyvtári rendszer felépítésének ismertetése. A könyvtártípusok elkülönítésének elvei: a 

gyűjtő- és felhasználói kör fogalma. A különböző könyvtártípusok összehasonlítása 

szolgáltatásaik, gyűjtőkörük és felhasználói körük alapján. Az Egyetemes Tizedes 

Osztályozás szerepe a könyvtári rend kialakításában. 

A könyvtár és a médiatár fogalmának értelmezése. 

A könyvtári szolgáltatások rendszerének ismertetése. A könyvtárakkal kapcsolatos 

szabályzatok: a kölcsönzési rend és a használati szabályzat tartalma. 

A könyvtárközi kölcsönzés fogalma. Az Országos Dokumentumellátási Rendszer. 

A közművelődési könyvtárak feladatrendszerének ismertetése. A közművelődési és 

iskolai könyvtár összehasonlítása. A szakkönyvtárak sajátosságainak ismertetése. 

Egyéb tájékoztató intézmények, információs központok, a kulturális intézmények 

vázolása. 

A nemzeti könyvtár fogalmának meghatározása. Az Országos Széchényi Könyvtár 

szerepe a magyar könyvtári rendszerben. A könyvtár létrejöttének, rövid történetének 

ismertetése. Az Országos Széchényi Könyvtár gyűjtőszolgáltatásainak rendszere. 

Hagyományos könyvtárak az Interneten és a Digitális könyvtárak sajátosságainak 

bemutatása. 

Hasonlóságok és különbségek. A Neumann János Digitális Könyvtár, valamint a MEK 

szerkezetének ismertetése. 

Keresési stratégiák a könyvtári rendszerben. A keresés algoritmusa. Az egy- és 

többlépcsős keresés. 

9.2. Dokumentumtípusok 
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Az írástörténet és a könyvtörténet azon jelentős állomásainak ismerete, amelyek a 

dokumentumtípusok 

kialakulását eredményezték (ékírás, hieroglifák, papirusztekercsek, pergamen, kódex). 

Az ősnyomtatvány fogalma. 

A nyomtatott és nem nyomtatott dokumentum sajátosságainak összehasonlító 

ismertetése. 

A nyomtatott dokumentum főbb típusai: kiadványtípusok a könyvtári rendszerben. Az 

ismeretközlő művek (monográfia, tanulmánykötet, kézikönyv) használati értéke az 

információszerzés folyamatában. A segédkönyvek, mint a közvetlen ismeretszerzés 

alapvető forrásai (lexikon, enciklopédia, szótár, közhasznú ismeretek tára, adattár, 

fogalomtár, kronológia, névtár, atlasz). Az időszaki kiadványok jellegzetességeinek és 

típusainak bemutatása. 

A nem nyomtatott dokumentum fogalma és sajátosságai. Összehasonlításuk 

adathordozó és megjelenítő eszköz szerint (hanglemez, hangszalag, CD, fénykép, 

hologram, mikrofilm, diafilm, némafilm, hangosfilm, videofilm, DVD, mágneslemez, CD, 

DVD). 

A multimédia jelentősége az egyéni ismeretszerzésben. 

9.3. Tájékoztató eszközök 

A tájékoztató eszközök típusai. A bibliográfia fogalma. A bibliográfia típusai a 

tartalom, a feltárás mélysége és a megtalálás módja szerint. A retrospektív és a kurrens 

bibliográfia fogalmának értelmezése. A Magyar Nemzeti Bibliográfia. A bibliográfiai 

leírás legfontosabb elemeinek ismertetése a főbb dokumentumtípusok esetében. 

Tájékoztató jegyzékek (referáló folyóirat, könyv- és egyéb dokumentumok ajánlásai). 

A katalógus fogalma. A katalógus kialakulásának főbb állomásai. A katalóguscédula és 

a bibliográfiai tétel összehasonlítása. A rendszó és az utalócédula fogalma. Főbb 

katalógustípusok elrendezési elvei. A tárgyszókatalógus. Az Egyetemes Tizedes 

Osztályozás szerepe a szakkatalógus rendszerében. 

A számítógépes katalógusok, mint tájékoztató eszközök. A számítógépes katalógusok 

felépítésének szerkezeti sajátosságai. Néhány számítógépes katalógus ismerete (pl.: 

SZIRÉN, KISTÉKA, MOKKA). 

 

 

6. 11. Katolikus Hittan 

 
I. Biblia 

 

ÓSZÖVETSÉG 

1. Az Ószövetségi üdvtörténet a kezdetektől a próféták aranykoráig 

2. Ószövetségi üdvtörténet a próféták aranykorától a hellenista korig 

 

ÚJSZÖVETSÉG 

3. Krisztus misztériuma az evangéliumok alapján 

4. Az apostolok kora az Újszövetség fényében 

 

II. Egyháztörténelem 

5. Az egyház ókora és középkora 

6. Az egyház újkora és legújabb kora 

 

III. Dogmatika 

7. Ünnepeink liturgiája és dogmatikája (Krisztus megváltó tevékenysége, Mariológia) 

8. Az Eukarisztia és a szentségek 
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IV. A keresztény erkölcsi élet 

9. Az ember erkölcsi lény 

10. Az erkölcsi halál és az erkölcsi feltámadás 

 

V. Vallás - világvallások 

11. A vallás és a Krisztusesemény bizonyossága 

12. Az egyház és a kinyilatkoztatás 

 

  

 

7. Az emelt szintű érettségi vizsgatárgyak fejlesztési feladatai és 

követelményei 

 

 
7.1. Magyar nyelv és irodalom 

 

Magyar nyelv 

1. témakör: Kommunikáció 

 

 

Téma Fejlesztési feladatok/követelmények 

A nyelv mint kommunikáció. 

A nyelv szerepe a 

kommunikációban. 

A kommunikáció folyamata. 

A kommunikáció tényezői. 

A kommunikációs cél és funkció. 

A kommunikáció univerzális jellege. 

A kommunikáció fogalmának interdiszciplináris jellege. 

Néhány példa a különféle társadalmak és kultúrák 

jelrendszereinek eltéréseire (pl. a folklór, az utca, az 

elektronikus  kommunikáció jelrendszere). 

A nyelvi és nem nyelvi kommunikációs normák 

kultúránkénti eltérései példák alapján. 

Pragmatika A nyelv működése, a  nyelvhasználat különböző 

kontextusokban, különböző célok elérésére. 

Együttműködési elvek. 

Deixis. 

Nyelvi és vizuális kommunikáció A vizuális és a nyelvi jel, a vizuális és a nyelvi 

kommunikáció. 

Személyközi kommunikáció A közvetlen személyközi kommunikáció, az írott és az 

elektronikus tömegkommunikáció különbségei. 

A tömegkommunikáció Tájékoztató és véleményközlő műfajok. 

2. témakör: A magyar nyelv története 

Téma Fejlesztési feladatok/követelmények 

A nyelv mint történeti 

képződmény 

Szinkrón és diakrón nyelvszemlélet. 

A magyar nyelv rokonsága A magyar nyelv eredete, finnugor 

rokonságának kutatói, a nyelvrokonság kutatásának 

módszerei. 
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A magyar nyelvrokonság főbb bizonyítékai. 

Nyelvtörténeti korszakok Az ősmagyar, az ómagyar, a középmagyar korszak, az 

újmagyar kor. 

A nyelvtörténeti korszakokat jellemző változások 

néhány példája a hangrendszerből, a nyelvtani 

rendszerből. 

Az életmód, a történelem és a szókincs néhány 

összefüggése, anyagi és szellemi műveltség megjelenése 

a szókészletben néhány példával. 

Nyelvtörténeti-nyelvtudományi kézikönyvek (pl. A 

magyar nyelv történeti-etimológiai szótára – TESZ). 

A nyelvújítás története, hatása, értékelése, ortológus-

neológus vita főbb állomásai és szereplői, a magyar 

nyelv sztenderdizációja. 

Néhány szöveg nyelvi szempontú 

bemutatása a régi magyar irodalom köréből (pl. 

Pázmány Péter, Mikes Kelemen). 

A magyar nyelv szókészletének 

alakulása 

A szókincs jelentésváltozásának főbb típusai, tendenciái. 

A szókincs jelentésváltozásának 

főbb típusai, tendenciái. 

A nyelvművelés fogalma, kérdései, feladata, színterei; a 

nyelvi norma. 

A nyelvművelés szerepe az új nyelvi fejlemények, 

jelenségek értelmezésében. 
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3. témakör: Ember és nyelvhasználat 

Téma Fejlesztési feladatok/követelmények 

Ember és nyelv A nyelv szerepe a világról formált tudásunkban. 

Korlátozott kódú nyelvek: gesztusnyelvek, jelnyelvek. 

A jel, a jelrendszer A nyelvi jel sajátosságai. 

A jeltípusok. 

Általános nyelvészet A nyelvek egyező és eltérő tulajdonságai, 

nyelvtipológia, főbb nyelvtípusok és jellemzőik 

(agglutináló, izoláló, flektáló). 

Az anyanyelv és más, tanult, ismert nyelvek jellemző 

tulajdonságainak összehasonlító megfigyelése. 

Nyelvváltozatok A nyelv területi tagolódása: 

leggyakoribb nyelvjárásaink jellemzői, területi 

megjelenésük, a regionális köznyelv jellemzői. 

A rétegnyelvi szótárak (pl. tájszótár, szaknyelvi szótár). 

A szókincs szerepének jellemzése nem irodalmi és 

irodalmi művekben (pl. újságnyelvben, szaknyelvben, 

szociográfiában). 

Nemzetiségi nyelvhasználat és 

határon túli 

magyar nyelvűség 

A kétnyelvűség, kettősnyelvűség, kevert nyelvűség 

kérdései. 

A nyelvközösség helyzete és nyelvhasználata közötti 

összefüggés. 

Nyelv és társadalom Kettősnyelvűség, kétnyelvűség, kevert nyelvűség. 

Nyelv és politika  Nyelvi tervezés, nyelvpolitika, nyelvművelés, 

nyelvtörvény,  norma. 

Korlátozott kód. 

 

4. témakör: A nyelvi szintek 

Téma Fejlesztési feladatok/követelmények 

Hangtan Hangtani ismeretek: a magyar hangállomány ismerete, a 

hangok alapvető képzési, ejtési jellemzői. 

A magyar hangrendszer nyelvjárási eltéréseinek 

megfigyelése. 

A magyar hangrendszer néhány nyelvtörténeti 

vonatkozása. 

A helyesírás A magyar helyesírás rendszere. A magyar helyesírás 

alapelvei. A helyesírás stilisztikai változatai. 

Alaktan és szótan Alaktani sajátosságok: a szótő, a szóelemek szerepe és 

funkciója, kapcsolódási szabályaik. 

A szavak szófaji rendszerbe  sorolásának kritériumai, 

hagyományai, egy lehetséges szófaji rendszer 

megismerése. 

A mondat szintagmatikus 

szerkezete 

A vonzat. 

Mondattan Az egyszerű és összetett mondatok típusainak 

felismerése. 

Összetett mondatok elemzése. 

Mondatvariánsok közötti különbségek értelmezése (pl. a 

stílusérték szempontjából). 
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5. témakör: A szöveg 

Téma Fejlesztési feladatok/követelmények 

A szöveg és a kommunikáció A szöveg fogalma, a szövegek jellemzőinek 

megfigyelése, megnevezése, rendszerezése. 

Szövegpragmatika: szövegvilág, nézőpont, fogalmi 

séma, tudáskeret, forgatókönyv. 

A szöveg szóban és írásban  Szövegek alkotása a tájékoztató, érvelő, meggyőző, 

vitázó közlésformák néhány összetettebb műfajában. 

Érvelő esszék írása. 

A szövegfonetika jelentősége, funkciója (hangsúly, 

hanglejtés, hangerő, szünet, beszédtempó). 

A szöveg szerkezete és jelentése A szövegértelem összetevői: a pragmatikai, a 

jelentésbeli és a nyelvtani szintek. 

Az elsődleges és másodlagos, mögöttes jelentés. 

Szövegkohézió: téma–réma, topik, fókusz, kulcsszó. 

A szövegmondat. 

Nyelvtani tényezők a szöveg jelentésének 

megteremtésében: kötőszó, névmás, névelő, 

határozószó, előre- és visszautalás, deixis, egyeztetés. 

Szövegértelmezés A téma értelmezése tudományos szövegekben. 

A szövegtípusok Szövegtípusok: monologikus, dialogikus és polilogikus; 

beszélt, írott, elektronikus; spontán, tervezett. 

Közlésmódok: elbeszélő, leíró, érvelő. 

Ismeretterjesztő, szépirodalmi és 

egyszerűbb tudományos szövegek elemzése (pl. a 

címzettek, a téma, a szóhasználat, a megszerkesztettség 

szempontjából). 

Az elektronikus írásbeliség és a 

világháló hatása a szövegre, 

szövegek a médiában 

Digitális formájú szövegek alkotása, multimédiás 

kiegészítések használata. 

Az írott és az elektronikus tömegkommunikáció 

szövegtípusait elkülönítő nyelvi és nem nyelvi tényezők. 

Médiaközlések elemzése (pl. hír, kommentár, tudósítás, 

interjú, cikk, glossza, ismeretterjesztő szöveg): tartalmi, 

szerkezeti és szövegformálási kritériumai, 

nyelvhasználati, hatásbeli sajátosságai. 

A hagyományos és az új elektronikus média 

publicisztikai és a tájékoztató műfajai. 

 

6. témakör: A retorika alapjai 

Téma Fejlesztési feladatok/követelmények 

A nyilvános beszéd A retorika jelentősége és alkalmazása. 

A retorika mint a szónoklás tudománya. 

Néhány történeti értékű és jelenkori szónoki beszéd 

retorikai eszközei és esztétikai hatása. 

Érvelés, megvitatás, vita A szónok tulajdonságai, feladatai. 

Az érvelési hibák. 

A cáfolat módszerei. 

Az előadás szemléltetésének módjai (bemutatás, 

prezentáció). 



 

 

71 

A hatásos meggyőzés és véleménynyilvánítás nyelvi 

(mondat- és szövegfonetikai eszközök) és nem nyelvi 

kifejezésbeli eszközei a különféle szövegműfajokban, az 

audiovizuális és multimédiás közlés különböző 

formáiban. 

A hivatalos felszólalás, hozzászólás különböző 

helyzetekben. 

A szövegszerkesztés eljárásai A szónoklat felépítése: bevezetés 

(az érdeklődés felkeltése, a jóindulat 

megnyerése, témamegjelölés), elbeszélés, érv, cáfolat, 

összekötő elem; befejezés (összefoglalás, kitekintés). 

Indukció, dedukció. 

7. témakör: Stílus és jelentés 

Téma Fejlesztési feladatok/követelmények 

Szóhasználat és stílus A szóhasználat nyelvtani, jelentésbeli és stiláris 

kötöttségei. 

Jelentésszerkezet, jelentéselem, jelentésmező, 

jelhasználati szabály. 

Denotatív, konnotatív jelentés. 

A szójelentés A hangalak és jelentés viszonya, jelentésmező. 

Motivált és motiválatlan szavak. 

A szójelentés változásai. 

A jelentés szerepe a nyelvi szerkezetek kialakításában. 

A szórend jelentésváltozatainak megfigyelése, 

hatásértelmezés. 

Stíluseszközök A bonyolultabb szóképek: szinesztézia, szinekdoché, 

összetett költői kép, allegória, szimbólum. 

Az alakzatok. 

A szókészlet stilisztikája és a mondatstilisztikai 

eszközök (pl. archaizálás, evokáció, verbális stílus, 

nominális stílus, körmondat). 

Hangszimbolika, hangutánzás, hangulatfestés, 

alliteráció. 

Stílusréteg, stílusváltozat Nem irodalmi és szépirodalmi szövegek stílusának 

összehasonlítása. 

Nem irodalmi és szépirodalmi szövegek stílushatásának 

komplex értékelése. 

A tudományos és a szakmai stílus sajátosságai. 

A stílus és norma koronkénti változatai – néhány példa 

bemutatásával. 

Irodalom 

1. témakör: Művek a magyar irodalomból I. Kötelező szerzők 

 

Szerzők Fejlesztési feladatok/követelmények 

Ady Endre 

Arany János 

Babits Mihály 

József Attila 

Kosztolányi Dezső 

Petőfi Sándor 

Az életút, az életmű legjelentősebb tényei. 

Kronológiai és topográfiai tájékozottság, a szerzők 

jellegzetes regionális, kulturális kötődései, a pályakép 

főbb jellemzői. 

A pályaszakaszokat jellemző főbb témák, 

kérdésfeltevések. 
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A pályaképre ható irányzatok és szellemi kötődések, 

világirodalmi párhuzamok. 

Kötetek, ciklusok, témák, motívumok. 

A művek hatása, fogadtatása egy-két példa alapján. 

A szerző utóélete, helye és hatása az irodalmi-kulturális 

hagyományban. 

A művekben felvetett kérdések néhány etikai, történeti, 

lélektani, társadalmi, továbbá gondolati, filozófiai, 

esztétikai vonatkozása. 

Különféle kritikák, interpretációk. 

 

2. témakör: Művek a magyar irodalomból II. Választható szerzők 

Szerzők Fejlesztési feladatok/követelmények 

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 

Az életút, az életmű legjelentősebb tényei. 

Kronológiai és topográfiai tájékozottság, a szerzők 

jellegzetes regionális, kulturális kötődései, a pályakép 

főbb jellemzői. 

A pályaszakaszokat jellemző főbb témák, 

kérdésfeltevések. 

A pályaképre ható irányzatok és szellemi kötődések, 

világirodalmi párhuzamok. 

Kötetek, ciklusok, témák, motívumok. 

A művek hatása, fogadtatása egy-két példa alapján. 

A szerző utóélete, helye és hatása az irodalmi-kulturális 

hagyományban. 

Különféle kritikák, interpretációk. 

Tájékozottság a korszakban, a kortársak között (pl. 

Berzsenyi és Kazinczy, Berzsenyi és Kölcsey; Jókai és 

kora), az irodalmi hagyományban (pl. az antik 

hagyomány Berzsenyi, Kosztolányi, Radnóti 

költészetében). 

Műfaji, kifejezésmódbeli, tematikai sajátosságok a 

korszak szellemi irányzataival, a korstílussal való 

összefüggésben is. 

A művekben felvetett kérdések néhány etikai, történeti, 

lélektani, társadalmi, továbbá gondolati, filozófiai, 

esztétikai vonatkozása. 

A művek fogadtatása, hatása, utóélete az irodalmi-

kulturális hagyományban egy-egy példával. 

 

3. témakör: Művek a magyar irodalomból III. Kortárs szerzők 

Művek Fejlesztési feladatok/követelmények 

Kortárs műalkotás: a mindenkori 

vizsga előtti utolsó harminc évben 

keletkezett (írt, bemutatott, 

megjelent) irodalmi alkotás. 

Nyomtatott szöveg, digitális közlés. 

Tájékozódás a kortárs irodalmi nyilvánosságban (pl. 

antológiák, irodalmi ismeretterjesztés, könyvhét). 

A művek hatása, fogadtatása – egy-két példa alapján, 

különféle kritikák, interpretációk. 

A művekben felvetett kérdések néhány etikai, történeti, 
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lélektani, társadalmi, továbbá gondolati, filozófiai, 

esztétikai vonatkozása. 

 

4. témakör: Művek a világirodalomból 

Szerzők /Művek Fejlesztési feladatok/követelmények 

Választható korok és művek a 

világirodalomból 

További választható korszakok: a középkor, a 

reneszánsz, a felvilágosodás, avantgárd és a 20. század 

első fele, a 20. század második fele és kortárs 

világirodalom. 

A korszak jellemzőinek és egy-két kiemelkedő 

képviselőjének vagy alkotásának bemutatása. 

Művek értelmezése a korszak szellemi irányzataival, a 

korstílussal való összefüggésben is (pl. műfaji 

sajátosságok, a téma, a kompozíció összefüggései, a 

lehetséges és szükséges stíluskorszakbeli, stílustörténeti 

vonatkozások). 

 

5. témakör: Színház és dráma 

Szerzők /Művek Fejlesztési feladatok/követelmények 

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 

Vörösmarty Mihály: Csongor és Tünde 

Az epikus dráma. Az abszurd dráma. 

Egy 20-21. századi magyar dráma. 

Az adott mű színpadi előadása mint az interpretáció 

eszköze (pl. színpadi megjelenítések összehasonlítása). 

Memoriter szöveghű és kifejező előadása. 

A művekben felvetett kérdések néhány etikai, történeti, 

lélektani, társadalmi, továbbá gondolati, filozófiai, 

esztétikai vonatkozása. 

 

6. témakör: Az irodalom határterületei 

Szerzők /Művek /Jelenségek / 

Műfajok 

Fejlesztési feladatok/követelmények 

Egy jelenség vagy szerző vagy 

műfaj 

vagy műalkotás elemzése vagy 

bemutatása a lehetséges témák 

egyikéből. 

Az olvasmányok iránti tömegszükséglet és a művészi 

színvonal / minőség összefüggései. 

„Magas” (elit) művészet és a tömegkultúra viszonyának 

problémája egy korszakban. 

Könyvnyomtatás, sajtó, irodalom (pl. a folytatásos 

regény jelentősége és példái). 

Egy-egy jellemző nézet az irodalomolvasás szellemi, 

lelki motivációiról. 

Az irodalom felhasználása, praktikus használata (pl. 

gyógyító használata: olvasásterápia; alkalmi költészet: 

köszöntők, ünnepi versek). 

Az irodalmi ismeretterjesztés főbb nyomtatott és 

elektronikus műfajai (pl. könyvismertetés, ajánlás, 
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kritika, CD-ROM, internetes könyvkínálat). 

 

7. témakör: Regionális kultúra, interkulturális jelenségek és a határon túli irodalom 

Szerzők /Művek /Jelenségek / 

Intézmények 

Fejlesztési feladatok/követelmények 

Egy szerző vagy műalkotás vagy 

jelenség vagy intézmény 

bemutatása vagy elemzése a 

lehetséges témák egyikéből. 

Interkulturális jelenségek, eltérő szöveghagyományok. 

Posztmodern jelenségek a mai kultúrában. 

Szerzők, művek a határon túli magyar irodalomból. 

Értelmezési szintek, megközelítések 

Témák, motívumok Műveket összekötő motivikus összefüggések (pl. 

hasonlóságok, párhuzamosságok, nyilvánvaló utalások) 

elismerése, szerepének, jelentésének megfogalmazása. 

Néhány téma, motívum, toposz, archetípus 

hosszmetszetszerű feltárása érvekkel, példákkal. 

Egy-egy szépirodalmi mű motívumai továbbélésének 

bemutatása példákkal. 

Az intertextualitás egy-egy példájának bemutatása 

elsősorban a posztmodern irodalmából. 

Műfajok, poétika Különböző korokban keletkezett, azonos műfajú 

alkotások poétikai szempontú összevetése, történeti 

változásának vizsgálata. 

Műfajteremtő művek, egy-egy magyar és világirodalmi 

példa bemutatása. 

Egy-egy műfaj, poétikai sajátosság változása hosszabb-

rövidebb történeti folyamatban (pl. elégiák a magyar 

irodalomban; epigrammák Kazinczytól Illyésig, a 

meseforma változatai, az antik és a shakespeare-i 

tragédia; regényformák, regénytípusok; a posztmodern 

irodalom poétikai jellemzői). 

Irodalomtörténet Az irodalom, az irodalmiság történetileg változó 

hagyományának bemutatása néhány példával. 

A magyar irodalomtörténet /művelődéstörténet főbb 

korszakainak néhány jellemzője. 

Azonosság és változás az irodalomban (pl. a 

kifejezésmódok, a témák, a hőstípusok változásai; 

irányzatok, programok). 

7.2. Történelem  

 

1. Ismeretszerzés, források alkalmazása 

Témák Fejlesztési feladatok/követelmények 

Releváns információk gyűjtése 

történelmi forrásokból (tárgyi, 

írásos stb.), következtetések 

megfogalmazása, a források 

értelmezése 

Tudja csoportosítani, típusuk alapján meghatározni az 

írásos forrásokat, és bemutatni jellemzőiket konkrét 

példák alapján. 

Legyen képes megnevezni a történelmi háttérre utaló 

tartalmi elemeket, műfaji, nyelvi sajátosságokat a forrás 
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elemzése és értelmezése során. 

Tanult ismeretek felidézése, 

azonosítása forrás alapján 

Legyen képes kiegészíteni szemléltető ábrát, 

térképvázlatot, táblázatot, grafikont, diagramot a 

hiányzó információval. 

Különböző típusú forrásokból 

származó információk 

összevetése 

Legyen képes összevetni két azonos tárgyú nem 

szöveges, illetve különböző típusú forrásban megjelenő 

információkat, álláspontokat. 

Tudjon feltételezéseket megfogalmazni a források 

tartalmi és formai különbözőségének okáról. 

Forráskritika alkalmazása Legyen képes feltárni a forrás keletkezésének 

körülményeit. 

Legyen képes megállapítani a forrás hitelességét 

ismeretei alapján. 

Folyamatok és történelmi 

jelenségek, történelmi 

személyiségek 

bemutatása/értelmezése, 

értékelése források alapján 

Hozzon példát arra, hogy a történelem sorsfordító 

eseményeinek eltérő értékelései léteznek. 

Legyen képes kifejteni megadott források alapján, hogy 

azok hogyan tükrözik a bemutatott személy vagy 

esemény megítélését. 

Legyen képes megfogalmazni az események, jelenségek 

többféle megítélése közötti különbségeket, és azok 

lehetséges okaira vonatkozó feltételezéseket. 

 

2. Kommunikáció, szaknyelv alkalmazása 

Témák Fejlesztési feladatok/követelmények 

Fontosabb történelmi fogalmak 

felismerése, azonosítása, 

meghatározása forrás alapján, 

történelmi fogalmak helyes 

használata 

Legyen képes forrás alapján meghatározni, történelmi 

jelenségekhez kapcsolni történelmi fogalmakat. 

Az egy témához vagy korhoz 

kapcsolható fogalmak 

kiválasztása, rendszerezése, 

fogalmak jelentésváltozásainak 

ismerete 

Legyen képes megkülönböztetni, összehasonlítani a 

történelmi fogalmak jelentésváltozatait. 

Tudja, hogy bizonyos fogalmak a különböző történelmi 

korokban eltérő jelentéssel bírtak, és tudja értelmezni e 

különböző jelentéseket források segítségével. 
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3. Tájékozódás térben és időben 

Témák Fejlesztési feladatok/követelmények 

Események, folyamatok, 

jelenségek, személyek 

elhelyezése térben és időben 

Legyen képes azonosítani térképvázlaton jelölt földrajzi 

helyeket. 

Legyen képes táblázatba rendezni eseményhez vagy 

eseménysorhoz kapcsolódó adatokat. 

A nagy történelmi korok és a 

kisebb korszakok elnevezésének 

és sorrendjének, valamint 

legfontosabb jellemzőinek 

felismerése és bemutatása. 

Legyen képes jellemezni a különböző történelmi 

korszakokat több szempontból. 

Tudja megadott szempontból korszakokra felbontani az 

egyetemes vagy a magyar történelmet. 

Példákkal bizonyítsa, hogy egy-egy korszaknak többféle 

korszakhatára is létezhet. 

Legyen képes analógiákat felismerni több korszakból 

vett példák alapján. 

A földrajzi környezet szerepének 

felismerése és bemutatása az 

egyes történelmi kultúrák és 

államok kialakulásában 

Tudjon feltételezéseket megfogalmazni és azokat 

indokolni a földrajzi környezetnek az egyes civilizációk 

kialakulásában játszott szerepéről. 

A történelmi fejlődés során 

kialakult régiók bemutatása 

térképeken és a történelmi tér 

változásainak ismerete 

Legyen képes jellemezni a korszak történelmi régióit 

történelmi térképvázlat és más segédlet alapján. 

Különbségek és egybeesések 

felismerése, értelmezése a 

világtörténet és a magyar 

történelem legfontosabb 

eseményei között 

Tudja felsorolásból kiválasztani a jelentős magyar és 

egyetemes történelmi személyiségek kortársait. 

Aktuális események történelmi 

előzményeinek bemutatása 

Legyen képes állításokat megfogalmazni valamely 

jelenkori esemény történelmi előzményeivel 

kapcsolatban. 

 

4. Eseményeket alakító tényezők feltárása, kritikai és problémaközpontú gondolkodás 

Témák Fejlesztési feladatok/követelmények 

Ok-okozati összefüggések, 

események, folyamatok, 

cselekedetek mozgatórugóinak 

rendszerezése, feltárása, 

bemutatása 

Legyen képes feltételezéseket megfogalmazni történelmi 

események okairól, következményeiről és azokat 

indokolni. 

Legyen képes megkülönböztetni a különböző típusú 

okokat, következményeket, és felismerni azok eltérő 

jelentőségét. 

Tudjon önálló kérdéseket megfogalmazni történelmi 

események okairól és következményeiről. 

Legyen képes összehasonlítani történelmi események 

okait, következményeit és a résztvevők szándékait, és 

rámutatni a közöttük levő összefüggésekre. 

Tudjon feltételezéseket megfogalmazni megadott forrás 

segítségével, hogy az emberek nézeteit, döntéseit és 

cselekedeteit élethelyzetük miként befolyásolhatja. 

A változás és fejlődés közötti 

különbség értelmezése konkrét 

Értelmezze példák segítségével a változás és a fejlődés 

közti különbséget. 
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példákon Legyen képes felismerni és bemutatni több korszakon 

átívelő változást, fejlődést. 

Történelmi analógiák megadott 

szempontok szerinti keresése, 

értelmezése 

Legyen képes analógiákat keresni történelmi 

eseményhez megadott szempontok szerint, és választását 

indokolni. 

Hosszabb időtávú történelmi 

változások bemutatása 

Legyen képes áttekinteni történelmi jelenségek 

változásait hosszabb időtávon. 

Legyen képes bemutatni egy ország vagy régió 

történelmét hosszabb időtávon keresztül. 

Személyek, pártok, csoportok 

szerepének felismerése, 

bemutatása egy történelmi 

esemény alakulásában 

Legyen képes több szempontból bemutatni történelmi 

szereplőknek az események alakulásában betöltött 

szerepét. 

Legyen képes értelmezni az ugyanazon eseményeket, 

személyeket többféleképpen, illetve ellentmondásosan 

bemutató állításokat.  

Legyen képes bemutatni érvekkel alátámasztott 

véleményeket az ellentmondásosan értékelhető 

eseményekről és személyekről. 

Történelmi jelenségek 

problémaközpontú, forrásokon 

alapuló rendszerezése, 

bemutatása 

Legyen képes megkülönböztetni a történelmi 

események, összefüggések lényeges és kevésbé lényeges 

elemeit. 

Tudjon érveket gyűjteni és bemutatni feltevések mellett 

és ellen, az érveket kritikailag értékelni. 

Általános szabályok alkalmazása 

konkrét esetekre 

Legyen képes besorolni konkrét jelenségeket általános 

fogalmi kategóriákba. 

A történelmi kulcsfogalmak 

használata történelmi jelenségek 

bemutatásakor 

Legyen képes történelmi jelenségeket értelmezni és 

értékelni történelmi kulcsfogalmak felhasználásával. 

 

7.3. Élő idegen nyelv 
 

1. Olvasott szöveg 

 Fejlesztési feladatok/követelmények 

Készségek A vizsgázó képes az olvasási céloknak, illetve a 

feladatnak megfelelő stratégiák alkalmazásával a 

szövegben: 

- a gondolatmenetet követni 

- az információkat megfelelő részletességgel megérteni 

- a szerző álláspontjára következtetni 

- a szerző, illetve a szereplők érzéseire, 

érzelmeire következtetni.  

A szöveg jellemzői - hosszabb, nyelvileg és tartalmilag összetettebb 

- konkrét vagy elvont témájú. 

Szövegfajták publicisztikai írások. 
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2. Nyelvhelyesség 

 Fejlesztési feladatok/követelmények 

Készségek A vizsgázó képes: 

- változatos nyelvtani szerkezetek és lexikai egységek 

felismerésére, 

- kiegészítésére és létrehozására szövegszinten. 

A szöveg jellemzői - hosszabb, nyelvileg és tartalmilag összetettebb 

- konkrét vagy elvont témájú. 

 

3. Hallott szöveg értése 

 Fejlesztési feladatok/követelmények 

Készségek A vizsgázó képes az értési céloknak, illetve a feladatnak 

megfelelő stratégiák alkalmazásával: 

- a szöveg gondolatmenetét részleteiben is követni 

- megértésén túl a szövegkörnyezetből 

következtetni az egyes beszélők álláspontjára 

- megértésén túl a szövegkörnyezetből következtetni a 

beszélők érzelmeire és egymáshoz való viszonyára. 

A szöveg jellemzői - változatos nyelvtani szerkezetekből és lexikai 

elemekből építkező 

- természetes, a szöveg jellegének megfelelően 

változatos tempójú 

- tartalmilag és szerkezetileg összetett. 

Szövegfajták általános érdeklődésre számot tartó témáról szóló 

ismeretterjesztő szövegek. 

 

4. Íráskészség 

 Fejlesztési feladatok/követelmények 

Készségek A vizsgázó képes: 

- a feladatban megadott kommunikációs szándékokat 

megvalósítani  

- a megadott témákhoz kapcsolódó szövegeket írni  

- a megadott témákat általános nézőpontból is tárgyalni 

- álláspontját viszonylag árnyaltan, érvelését 

rendszerezetten kifejteni a nyelvi eszközök széles 

skálájának változatos alkalmazásával  

- összefüggő, megfelelően tagolt, logikusan felépített 

szöveget létrehozni 

- a nyelvtani struktúrákat valamint a helyesírás 

szabályait rendszerszerű hibák nélkül, nagy biztonsággal 

alkalmazni. 

Szövegfajták - olvasói levél 

- cikk (diák)újság számára. 
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5. Beszédkészség 

 Fejlesztési feladatok/követelmények 

Készségek A vizsgázó képes: 

- a megadott helyzetekben és szerepekben, a feladatnak 

megfelelő kommunikációs szándékokat megvalósítani  

- a megadott témákról szóló beszélgetésekben részt 

venni  

- a kommunikációs stratégiákat a szintnek megfelelően, 

hatékonyan alkalmazni (pl. beszélgetést elkezdeni, 

fenntartani és befejezni). 

- folyékonyan, helyesen és hatékonyan használni a 

nyelvet 

- gondolatait, álláspontját következetesen, folyamatasan 

kifejteni, 

- a megadott témákat általánosabb nézőpontból is 

tárgyalni 

- folyamatosan és természetesen részt venni a különböző 

témájú társalgásokban 

- bonyolultabb, váratlan elemeket is tartalmazó 

feladatokat sikeresen megoldani 

- enyhe akcentusa ellenére természetes kiejtéssel, 

hanglejtéssel és normál beszédtempóban beszélni. 

 

7.4. Biológia 
 

1. Bevezetés a biológiába 

Témák Fejlesztési feladatok/követelmények 

A biológia tudománya Értse a különbséget a mesterséges rendszerek és a 

fejlődéstörténeti rendszer alapelvei közt. Tudjon értelmezni 

molekuláris törzsfákat.   

Fogalmazza meg a különbséget a feltevés (hipotézis) és az 

elmélet (teória) között.  

Értelmezzen biológiai kísérletet, ismertesse a 

szempontokat, ismerje föl a kísérleti változót. 

Ismertesse a modellalkotás lényegét.   

Ismerje az élettani állapot  leírására  használható alapvető  

eszközök  és  módszerek  (EKG,  EEG,  CT, UH, röntgen 

vizsgálat, elektronmikroszkóp) gyakorlati alkalmazásának 

lehetőségeit.  

Az élet jellemzői Értelmezze működő rendszerként az élő szervezeteket. 

Tudja értelmezni az élő rendszereket nyílt rendszerekként.  

Elemezzen kapcsolatokat az élő rendszerek alábbi 

tulajdonságai között: anyagcsere, elhatárolódás, 

homeosztázis, ingerlékenység, mozgás, alkalmazkodás, 

belső egység, növekedés, szaporodás, öröklődés és 

öröklődő változékonyság, evolúció, halandóság.  

Értelmezzen élő rendszerekben zajló körfolyamatokat (pl. 
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sejtciklus, szívciklus, nemi ciklus, aszpektusok). 

Fizikai, kémiai 

alapismeretek 

Értse a szervezet ozmotikusan aktív anyagainak szerepét az 

életfolyamatokban (vérfehérjék a visszaszívásban, 

nyirokképzés). 

Értse a kromatográfia elvi alapjait, tudja értelmezni 

egy leírt kromatográfiás kísérlet eredményét, tudja azt 

alkalmazni. 

Hozza összefüggésbe az ATP-bontó enzimeket az 

energiaigényes folyamatokkal (miozin, Na-K pumpa), 

illetve az ATP szintézist az egyenlőtlen ioneloszlással 

(mitokondrium). 

Tudjon megtervezni és magyarázni az enzimműködéshez 

szükséges optimális kémhatást és hőmérsékletet bemutató 

kísérletet, értékelje annak eredményeit. 

 

2. Egyed alatti szerveződési szint 

Témák Fejlesztési feladatok/követelmények 

Szervetlen és szerves 

alkotóelemek 

Ismertesse az I, F, Si szerepét az élő szervezetben. 

Legyen tisztában a Si élő szervezetben betöltött 

szerepével. 

Ismerje a NO2– és PO43–  ionok természetes 

előfordulásait. 

Ismerje a zsírok (glicerin+zsírsavak) és a foszfatidok 

(glicerin+ zsírsavak+ foszforsav) szerkezetét. 

Ismerje fel a sztrenánvázat  és a karotinoidok  

alapszerkezetét. 

Értse a karotinoidok konjugált kettőskötés-rendszere és 

fotokémiai szerepe közötti összefüggést a növényekben 

(karotin, xantofill) és az emberi látás folyamatában (A- 

vitamin, rodopszin). 

Ismerje az α- és β glükóz szerkezetét, a ribóz, dezoxiribóz, 

amilóz és cellulóz molekulájának felépítését.  

Ismerje az aminosavak általános képletét, az oldalláncok 

kölcsönhatásainak típusait és értse, hogy ezeknek szerepük 

van a fehérjék térszerkezetének kialakulásában. Értse a 

fehérjék elsődleges, másodlagos, harmadlagos és 

negyedleges szerkezetét.  

Értse a peptidkötés kialakulását és a fehérjék 

térszerkezetében betöltött szerepét. 

Értse a stresszfehérjék (hősokkfehérjék) működésének 

és a sejt öngyógyító folyamatainak  a  kapcsolatát, 

térszerkezetében betöltött szerepét.  

Ismerje fel a nukleotidok és a nukleinsavak általános, 

cukorbázis-foszfát egységekből felépülő molekulavázát.   

Értse a nukleotidok (NAD+, NADP+, ATP) biológiai 

jelentőségét.   

Tudjon elemezni kísérleteket a DNS örökítő szerepének 

bizonyítására  (Griffith és Avery, Hershey és Chase 

kísérlete).   
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Az anyagcsere folyamatai Ismerje a hidrolízis és a kondenzáció fogalmát, tudjon 

példákat hozni ezekre a makromolekula-alapegységek 

összekapcsolódása és szétbomlása folyamatában. 

Ismerje a fotoszintetikus színanyagok típusait 

(karotinoidok, klorofillok) és molekulavázát. 

Ismerje a glikolízis lényegét.  

Értse a citrátkör lényegét: a H szállítómolekulához 

kötődését, a szén-dioxid keletkezését, a folyamat helyét. 

Tudja, hogy az aminosavak lebomlásakor és  

átalakításakor a N ammónia, illetve karbamid 

formájában kiválasztódik, vagy más aminosavba kerül. 

Sejtalkotók (az eukarióta 

sejtben) 

Ismerje a passzív és az aktív szállítás mechanizmusát, 

végrehajtóit (kettős lipidréteg, membráncsatornák, 

szállítók, pumpák), hajtóerőit.  

Ismertesse a sejtbe bejutó anyagok vagy belső felesleges 

anyagok lebontásának lehetőségét (lizoszóma).  

Ismerje a sejtbe bejutó anyagok vagy belső felesleges 

anyagok lebontásának lehetőségét (lizoszóma). Magyarázza 

a szerkezet és működés kapcsolatát a mitokondriumban 

folyó citromsavciklus, illetve végoxidáció esetében. Ismerje 

a glikolízis és az erjedés folyamatainak helyét a sejtben.  

Értse a sejtciklus szakaszait.  

Hasonlítsa össze a mitózist és a meiózist (folyamataik, 

előfordulásuk, a genetikai információ mennyiségének és 

minőségének változása).  

Értse, hogy a meiózis folyamata miként eredményez 

genetikai változatosságot.  

Értse a K-Na-pumpa fontosságát.  

Magyarázza a programozott és nem programozott sejthalál 

különbségét. Tudjon példákat hozni e folyamatokra. 

 

3. Az egyed szerveződési szintje 

Témák Fejlesztési feladatok/követelmények 

Nem sejtes rendszerek Ismertesse a vírusok kialakulására vonatkozó elméletet. 

Magyarázza a fágfertőzés folyamatát. 

Hasonlítsa össze a priont a vírussal. 

Önálló sejtek Életfolyamataik leírása alapján legyen képes azonosítani a 

heterotróf, fotoautotróf és kemoautotróf baktériumokat, 

valamint  a  baktériumok  ökológiai típusait (termelők, 

lebontók, kórokozók, szimbionták). 

Ismertesse a különböző fertőtlenítési eljárások biológiai 

alapját. 

Ismertesse az endoszimbióta elméletet, értse a mellette 

szóló érveket. 

Többsejtűség Hasonlítsa össze a növényeket és az állatokat 

(életszakaszok típusa, haploid  és diploid  szakasz hossza, 

ivarsejtképzés, spóraképzés). 

Tudja értelmezni a mohák kétszakaszos egyedfejlődésének 

lépéseit. Értse a folyamat fejlődéstörténeti jelentőségét.  

Hozza összefüggésbe a mohák testfelépítését és 



 

 

82 

társulásokban elfoglalt helyét.   

Szövetek, szervek, 

szervrendszerek, testtájak 

Tudja értelmezni a harasztok és a zárvatermők 

kétszakaszos egyedfejlődésében a haploid  és  diploid 

szakaszok arányát, és ennek   fejlődéstörténeti jelentőségét. 

Értse a kettős megtermékenyítés folyamatát. 

Ismerje és elemezze a felsorolt állatcsoportok 

testfelépítésének és életműködéseinek említett 

kategóriáiban megjelenő evolúciós újításokat.  

Magyarázza a különböző környezetben élő növények 

anatómiai különbségeit. Jellemezze a gyökér, a szár, a levél 

felépítését és működését, módosulásait. Mondjon példát 

módosult szervekre. 

Magyarázza egy talajból felvett vízmolekula atomjainak 

sorsát a növényben. 

Magyarázza a folyadékszállítás kémiai és fizikai hajtóerőit 

(ozmotikus szívóerő, gyökérnyomás, kapillaritás, 

párologtatás), hozza összefüggésbe a gyökér, szár és levél 

felépítésével.  

Írja le és értelmezze a gázcserenyíláson át felvett szén-

dioxid-molekula sorsát a növényben. Értelmezzen növényi 

anyagszállítással kapcsolatos kísérletet. 

Hozza összefüggésbe a nappalhosszúság virágképzésben 

betöltött szerepét az eredeti élőhely, illetve a 

megváltoztatott  élőhely (pl. honosítás) 

nappalhosszúságával.   

Tudjon kapcsolatos teremteni a virág és a termés részei 

között.    

Ismerje az auxinok általános szerepét a növények életében. 

Ismerje fel a következő szöveteket: simaizom, szívizom, 

csillós hám, üvegporc.  

Értelmezze a látott struktúrák szerepét a szövet 

működésében. 

Értse, hogy a tanult magatartásformák hátterében öröklött 

tényezők is állnak. 

 

4. Az emberi szervezet 

Témák Fejlesztési feladatok/követelmények 

Homeosztázis Tudja, hogy a homeosztázis-összetevők határértékei 

élettani állapottól függően megváltozhatnak. 

Értse a homeosztázis és az egészség kapcsolatát. 

A mozgás Legyen képes magyarázni a mozgási szervrendszer 

működését fizikai (emelő-elv, erő, erőkar), biokémiai 

(aktin, miozin, kreatin-foszfát, ATP), szövettani 

(vázizomszövet) ismerete alapján. 

Tudja, hogy az izomösszehúzódáshoz   Ca2+-ion 

szükséges. 

Értse az izom saját energiatároló és oxigéntároló 

molekuláinak szerepét. 

Értse az izomláz kialakulásának okait. 

A táplálkozás Értse a kapcsolatot a tápanyagok emésztése és sejtszintű 
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lebontása között. 

Ismerje a következő emésztőenzimek termelődésének 

helyét és hatásait: amiláz, laktáz, lipáz, nukleáz, pepszin, 

tripszin. 

Ismerje a táplálékkal felvett fehérje, szénhidrát és zsír 

alkotórészeinek útját a szövetekbe történő beépülésig, 

illetve a felhasználásig. 

Ismertesse a következő vitaminok élettani jelentőségét: E-, 

K-, B1-, B6- vitamin.  

Ismertesse az alapanyagcsere fogalmát és tudja, mitől függ 

annak értéke. 

Értelmezze, miért járhatnak a májbetegségek együtt 

sárgasággal.  

A légzés Elemezzen a légzési térfogatváltozásokat és a légző-

mozgásokkal kapcsolatos nyomásváltozásokat bemutató 

grafikont.  Értelmezze a Donders-modellt bemutató ábra 

alapján a légzőműködéseket. 

Értse, hogy a tüdőben és a szövetekben folyó gázcsere 

diffúzión alapul.  

Ismerje, mely porcok között feszülnek ki a hangszalagok. 

Értse a gége működését, tudja, hogy mitől függ a 

keletkezett hang erőssége, magassága, és mi befolyásolja a 

hangszínt. 

Ismertesse a légzésszabályozásban a kemoreceptorok és a 

mechanoreceptorok szerepét.   

Kapcsolja össze fizikai ismereteivel a légmell és a 

keszonbetegség kialakulását. 

Hozza összefüggésbe a tüdő-léghólyagocskák felületi 

feszültségét a dohányzással.     

Az anyagszállítás Értelmezze a homeosztázist a  folyadékterek 

összetételének példáján. Ismertesse, hogy mi  okból 

változhat a vér kémiai összetétele (pH, glükózszint). 

Ismerje a hemoglobin fő részeit (hem: 4 db N-tartalmú 

gyűrű, Fe, globin: fehérje). 

Ismertesse a sérült érfal, a vérlemezkék, a trombin, a fibrin, 

a kalciumion szerepét a véralvadás folyamatában, tudja, 

hogy a folyamathoz K-vitamin szükséges.  

Hozza összefüggésbe ezeket a vérzékenység kialakulásával. 

Értse, hogy milyen mechanizmus mozgatja a folyadékot a 

nyirokerekben.  

Ismertesse a szövetnedv áramlási mechanizmusát a 

vérnyomás és a plazmafehérjék ozmotikus nyomásának 

viszonya alapján.  

Tudja grafikonon elemezni a vérnyomás változását, a 

véráramlás sebességét, az erek keresztmetszetének 

alakulását a keringési rendszerben. Ismerje a verőtérfogat, 

perctérfogat értékeit. Tudjon elvégezni alapvető 

számításokat ezekkel az adatokkal.  

Értelmezze, mely tényezők segítik a vénás áramlást. 

Ismerje a szinuszcsomó és a pitvar-kamrai csomó helyzetét, 

funkcióját.  
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A kiválasztás Ismertesse a bőr, a máj, a tüdő, a végbél és a vese szerepét 

a kiválasztásban.    

Tudja értelmezni a vese kiválasztó működésének három fő 

részfolyamatát: szűrletképzés, visszaszívás, kiválasztás 

(exkréció).  

Ismerje a nefron működését: vesetestecske (tok, 

hajszálérgomolyag), az egyes csatorna-szakaszok, a 

csatorna falát behálózó hajszálerek, funkcióit. 

Magyarázza a  szűrletképzés, az aktív és passzív transzport 

folyamatait. 

Elemezze a vizeletképződés folyamatát a vér, a tokban és a 

csatornában lévő folyadék, valamint a vizelet összetétele 

alapján. 

Értse a vazopresszin (ADH) és aldoszteron szerepét a 

folyadéktérfogat és sóháztartás szabályozásában. 

Értse a művesekezelés és a veseátültetés jelentőségét. 

A szabályozás Magyarázza a kémiai és az elektromos potenciálok 

összefüggését az ionmozgásokkal.  

Értse a helyi (lokális) és a tovaterjedő potenciál 

kialakulásának helyét és feltételeit. 

Tudja, hogy az inger erőssége a csúcspotenciál 

hullámsorozat szaporaságában kódolt. Tudja, hogy az 

idegsejt membránpotenciáljának változásai az 

axoneredésnél tovaterjedő csúcspotenciált válthatnak ki.  

Értse, hogy a drogok és egyes mérgek hogyan hatnak a 

szinapszis működésére (jelátvivő anyag működésének 

fokozása, visszavételének gátlása, receptormódosítás).  

Magyarázza az idegsejt-hálózatok spontán aktivitásának 

funkcióját (biológiai ritmusok).  

Ismerje a gliasejtek és a velőshüvely főbb funkcióit 

(táplálkozás, szigetelés), hozza összefüggésbe az 

ingerületvezetési sebességével és az SM (szklerózis 

multiplex) betegség kialakulásával. 

Ismerje az agytörzsi hálózatos állomány szerepét az alvás-

ébrenléti ciklus fenntartásában.  

Ismerjen elméleteket az alvás funkcióival kapcsolatosan 

(pl. energiatakarékosság, tanulás, feltöltődés).  

Ismerje a jobb és bal agyfélteke eltérő funkcióit.  

Értse, hogy az érzőpályák kéreg alatti központjaiban már 

előzetes feldolgozás is történik (pl. talamusz = kéreg alatti 

látóközpont). 

Értse a csapok, pálcikák és dúcsejtek szerepét a látás 

folyamatában.  

Ismertesse a kép- és színlátás, a fényerősség-érzékelés 

optikai és élettani alapjait. 

Értse a látórendszer és az egyensúlyérzés kapcsolatát. 

Értse a kapcsolatot a hallószerv részletes felépítése és 

működése között (Corti-szerv, alaphártya, szőrsejtek). 

Értse a helyzetérzékelés szerveinek és receptorainak 

(tömlő, zsákocska, három félkörös ívjárat, izomorsó, 

ínorsó) működését. 

Ismerje a kéreg alatti magvak és az átkapcsolódás szerepét 
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az automatizált mozgások szabályozásában. 

Tudja összehasonlítani a szimpatikus és a paraszimpatikus 

idegrendszer anatómiai hasonlóságait és különbségeit.  

Tudja magyarázni, hogyan valósul meg szervezetünkben a 

keringés és a testhőmérséklet szabályozása.  

Ismerje fel esetleírás nyomán az az emberi viselkedés 

evolúciós (genetikai), ökológiai, kulturális alapjait.  

Esetleírás alapján értékeljen olyan kísérleteket, olyan 

kísérleti módszereket, amelyek a feltételes reflex, az 

operáns tanulás és belátásos tanulás kutatására irányulnak. 

Ismertesse módszerük korlátait. Kapcsolja össze ezeket 

példákkal az ember viselkedéséből. 

Értelmezze a zsigeri működések kapcsolatát az érzelmi-

pszichikus működésekkel, hozza összefüggésbe a 

pszichoszomatikus betegségek kialakulásával.    

Ismerje az Alzheimer-kór, a Parkinson-kór tüneteit. 

Magyarázza, hogy ugyanaz a hormon más szervben más 

hatást fejthet ki (receptor-különbség).  

Magyarázza, hogyan befolyásolják a hormonok a szervezet 

szénhidrát-anyagcseréjét (adrenalin, inzulin, 

glükokortikoidok), só- és vízháztartását 

(mineralokortikoidok,  vazopresszin), kalcium-anyag-

cseréjét (parathormon, kalcitonin, D-vitamin-hormon). 

Tudja elemezni az agyalapi mirigy, a hipotalamusz és a 

mellékvesekéreg hormonjainak hatását.   

Tudja, hogy hormon nem csak belső elválasztású mirigyben 

jöhet létre, gyakorlatilag minden szerv képes előállítani 

hormont.  

Tudja elemezni a növekedési hormon, a tiroxin és az 

inzulin hiányából, illetve többletéből eredő 

rendellenességeket.  

Tudja összehasonlítani a természetes (veleszületett vagy 

anyatejjel szerzett) és az adaptív immunválaszt. 

Magyarázza a rendszer működésének a lényegét: az idegen 

anyag megtalálásának a módját, felismerését, az 

immunglobulinok jelentőségét, az idegen anyag 

megsemmisítését.  

Ismerje a vérszérum fogalmát. 

Értse az autoimmun betegségek lényegét. 

Ismertesse a szervátültetésekkel kapcsolatos gyakorlati és 

etikai problémákat.  

Szaporodás és egyedfejlődés Magyarázza a magzati és anyai vérkeringés kapcsolatát. 

Magyarázza a kapcsolat jelentőségét az immunrendszer 

szempontjából. 

Esetleírások alapján legyen képes azonosítani a kialakuló 

meddőség hátterében meghúzódó okokat, illetve 

megjósolni egyes egészségügyi állapotok (fertőzések, 

genetikai rendellenességek, terhességmegszakítás) 

meddőséghez vezető következményeit. 

 

5. Egyed feletti szerveződési szintek 
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Témák Fejlesztési feladatok/követelmények 

Populáció Ismertesse a populáció jellemzőit (egyedszám, 

egyedsűrűség, koreloszlás, térbeli eloszlás) és alkalmazza 

ezeket problémák megoldására. 

Elemezze a populációk mennyiségi változásait, értse az 

ezek hátterében álló okokat; tudja felismerni és jellemezni 

az r- és K-stratégista populációkat. 

Ismertesse a környezet kitettségtől függő változását. 

Értse a niche-elmélet lényegét: tudja értelmezni több 

környezeti tényező együttes hatásait a populációk 

elterjedésére.  

Magyarázza és példákon értelmezze az élettani és az 

ökológiai optimum, az élettani és ökológiai niche 

különbségét.  

Értelmezze a minimum-elvet élettani és ökológiai 

szempontból; ismerje alkalmazásának korlátait.  

Ismerje a populációk között fellépő versengés okait, és 

tudja magyarázni lehetséges kimeneteleit (Gauze-elv). 

Értse a testtömeg, a testfelület és az élőhely 

átlaghőmérsékletének az összefüggését. 

Elemezze a társas viselkedés és a környezet 

kapcsolatát. 

Legyen tisztában az állatok és az ember 

kommunikációja közötti különbségekkel (jelek száma, 

elvontsága, objektivitás, hagyományok szerepe). 

Magyarázza a társas kapcsolatokban megnyilvánuló 

vonzódás lehetséges okait (pl. csoportos kohézió), 

ismerje fel a társas kapcsolatokat fenntartó hatásokat (pl. 

ivadékgondozás, rangsor), hozzon példákat ezek formáira 

(pl. behódolás, fenyegetés). 

Magyarázza az agresszió és az altruizmus szerepét és 

megnyilvánulásait emberek és állatok esetében. 

Példákkal igazolja, hogy az egyes élőlénypopulációk közti 

kölcsönhatások sokrétűek. 

Életközösségek 

(élőhelytípusok) 

Ismerje fel és elemezze az életközösségek térbeli 

változatosságát (szintezettség, mintázat), előremutató 

(szukcesszió) és periodikus időbeli változásait, illetve 

tudjon példát hozni ezekre.  

Tudja magyarázni az emberi tevékenység (kaszálás, 

legeltetés, tókotrás, fakitermelés) hatását a szukcesszió 

folyamatára.  

Értse, hogy egy életközösség sokfélesége produktivitása és 

stabilitása összefügg. 

Legyen tisztában a degradáció fogalmával és ismerje fel 

ennek okait.  

Hasonlítsa össze az alábbi élőhelytípusokat: cseres-tölgyes, 

gyertyános-tölgyes, bükkös.  

Értse, hogy a klíma mellett egyéb tényezők is 

befolyásolhatják egy-egy terület növényzetét (pl. 

talajvízszint, alapkőzet) – leírások alapján tudja azonosítani 

ezen hatásokat.  
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Ismertesse és értékelje az ember szerepét átalakításukban 

(természetes erdők - faültetvények, folyószabályozás, 

legeltetés). 

Ismertesse a szikes puszták jellemzőt, a szikes talaj 

kialakulásának feltételeit, a másodlagos szikesedést. 

Ismertesse a sziklagyepek előfordulásait, jellemző 

környezeti sajátságaikat, az itt élő fajok természetvédelmi 

jelentőségét.  

Sorolja fel a sziklagyepeket fenyegető fontosabb károsító 

hatásokat. 

Tudja, hogy különböző emberi hatásokhoz (mezőgazdaság, 

erdészeti fahasználat, taposás) különböző gyomfajok 

alkalmazkodhatnak.  

Értse, hogy a történelem során miként változtak a Kárpát-

medence jellegzetes életközösségei (az elterjedő 

mezőgazdasági művelés, a folyószabályozás és a 

városiasodás hatásai).   

Bioszféra Ismertesse példák segítségével a közlekedés (úthálózat) 

ökológiai hatásait.     

Ismerje a fenntartható gazdálkodás lehetőségeit, 

esettanulmány alapján magyarázza azokat.  

Tudja, hogy a demográfiai és gazdasági növekedésnek a 

Földön anyagi- és energetikai korlátai vannak. 

Ismertesse a fenntartható fejlődés fogalmát.  

Ökoszisztéma Tudja értelmezni az ökoszisztéma egyes tagjainak, valamint 

az ökoszisztéma és az abiotikus környezetének 

kölcsönhatásait.   

Leírások alapján legyen képes táplálékhálózatok 

megszerkesztésére, elemzésére és a kölcsönhatások alapján 

megállapítani a táplálékhálózat tagjainak jövőjét.    

Ábra segítségével elemezze a lebontó szervezetek, a 

nitrogéngyűjtő, a nitrifikáló és a denitrifikáló baktériumok 

szerepét a nitrogén körforgásában. 

Értse az összefüggést a produkció, biomassza és egyedszám 

fogalma között.   

Ökológiai piramisok, folyamatábrák elemzésével legyen 

képes  értelmezi  az  anyag-  és  energiaáramlás mennyiségi 

viszonyait az ökoszisztémákban. 

Értelmezze a sokféleséget különböző szinteken: genetikai 

diverzitás (az allél-összetétel változatossága), fajdiverzitás 

(a fajok száma és egyedszám-arányai) és ökológiai 

diverzitás (az ökológiai funkciók változatossága).    

Értse, miért fontos mindhárom szinten a sokféleség 

védelme.     

Környezet- és 

természetvédelem 

Esettanulmányok alapján legyen képes felismerni és 

értelmezni a biodiverzitást veszélyeztető tényezőket és 

tudja feltárni ezek ökológiai következményeit.  

Tudjon javaslatot tenni a biodiverzitást veszélyeztető 

tényezők megelőzésére, hatásaik mérséklésére.  

Tudjon a szennyezés csökkentését ösztönző főbb gazdasági 

és jogi lehetőségekről (pl. adók, tiltás, határérték, bírság, 



 

 

88 

polgári per). Tudja értékelni ezek hatékonyságát.  

Magyarázzon kísérletet a környezetszennyezés káros 

hatásainak bizonyítására. 

 

6. Öröklődés, változékonyság, evolúció 

Témák Fejlesztési feladatok/követelmények 

Molekuláris genetika Értse a sejten belüli információáramlás főbb lépéseit: a 

DNS megkettőződés folyamata, a DNS m RNS átírása és 

az mRNS leolvasása. 

Értelmezze annak jelentőségét, hogy a genetikai kód 

általános érvényű.  

Használja a kodonszótárt.  

Kösse a fehérjeszintézis fázisait az eukarióta sejt alko-

tórészeihez.  

Magyarázza a baktériumok felhasználását emberi fehérje 

előállítására.  

A kodonszótár segítségével vezesse le különböző típusú 

pontmutációk következményeit az aminosavsorrendben.  

Magyarázza a sarlósejtes vérszegénység és az albinizmus 

genetikai hátterét, hatásait. Ismertesse a fenilketonúria 

öröklésmenetét, hatását, kezelésének módját (diéta).  

Hasonlítsa össze a gén-, kromoszóma- és genommutációkat 

(ploidiák). Tudja, hogy a kromoszómamutációk lehetnek 

szerkezetiek és számbeliek, hozzon ezekre példákat. 

Ismerje fel ábrán a laktóz-operon részeit, értelmezze 

szerepüket. 

Mendeli genetika Értelmezze Mendel kutatási módszerét, hozza 

összefüggésbe a valószínűség és gyakoriság fogalmával.  

Adja meg Mendel következtetéseinek érvényességi 

korlátait, ennek okait (kapcsoltság, sejtmagon kívüli 

öröklés).  

Magyarázza, miért alkalmas alanya az ecetmuslica a 

genetikai vizsgálatoknak.  

Tudjon két gén két-két allél, illetve egy gén három-három 

alléljával, és letális alléllal kapcsolatos számításokat 

végezni.  

Legyen képes családfa alapján következtetni egy jelleg 

öröklésmenetére.  

Értelmezze és elemezze a nemhez kötött öröklést a 

vérzékenység és a színtévesztés példáján. 

Két gén kölcsönhatásának jellegére tudjon következtetni a 

második utódnemzedék arányaiból s tudja levezetni leírás 

alapján az öröklésmenetet.  

Közölt adatok ismeretében következtessen 2 gén két allélos 

öröklésben a kapcsoltság és a rekombináció tényére és 

tudja levezetni leírás alapján az öröklésmenetet.  

Értse a kapcsoltság, a rekombinációs gyakoriság és a 

genetikai térképezés módszerének összefüggését. Ábrán 

ismerje fel és magyarázza, hogy a mennyiségi jellegek 

eloszlása a populációban haranggörbéhez közelít. 
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Populációgenetika és 

evolúciós folyamatok 

Lássa a matematikai modell és a megfigyelhető biológiai 

folyamatok összefüggését.    

Értelmezze az ideális populáció fogalmát, feltételeit. 

Értelmezze a Hardy-Weinberg összefüggést 1 gén 2 allélos 

számítások esetén.    

Értelmezze a születési és halálozási ráta fogalmát, ezek 

függését a populációsűrűségtől. 

Értelmezze a kihalási küszöb fogalmát, kapcsolatát a 

genetikai sodródással és a beltenyészet következtében 

föllépő leromlással. Magyarázza természetvédelmi 

vonatkozásait (fajmegőrzés). 

Értse a beltenyésztés és a nem véletlenszerű párválasztás 

biológiai hatásait. 

Értelmezzen az evolúció szintjeire vonatkozó elméleteket 

(gén, csoport, kulturális). 

Értse az evolúció közvetett bizonyítékait (DNS homológia, 

molekuláris törzsfák, genetikai kód, sejtes felépítés, 

homológ szervek, az embriók hasonlósága, funkciójukat 

vesztett szervek léte). 

A bioszféra evolúciója Tudja, hogy a biológiai evolúciót fizikai és kémiai evolúció 

előzte meg. 

Esettanulmányok alapján tudjon értelmezni az élőlények 

anyagainak kialakulására vonatkozó kísérleteket és az első 

sejtek kialakulására vonatkozó elméleteket.  

Értse Miller kísérletét és annak jelentőségét. 

Leírások alapján tudja értelmezni a korai emberfélék és a 

Homo nemzetség evolúciójának főbb lépéseit, pl. az 

agytérfogat változásai, testtartásra utaló bélyegek, tűz-és 

eszközhasználat alapján. 

 

 

 

8. Tananyagok 

 
Intézményünk az 51/2012. kerettantervi rendeletben meghatározottak alapján osztotta fel a 

megtanítandó tananyagot. Tekintettel arra, hogy mind az általános iskolában, mind pedig a 

gimnáziumban a kötelező tananyag kiegészítésére, megerősítésére és elmélyítésére tartjuk a 

kötelező, kötelezően választandó és választható tanórai és tanórán kívüli foglalkozásokat, nem 

függetlenítettük a tananyagtartalmakat a kerettantervi tananyagtól. Kollégáink úgy osztották 

fel az egyes tantárgyak témaköreit, hogy az egyes tananyagok gyakoroltatására, bővítésére és 

kiegészítésére is lehetőség nyíljon. A nem kötelező és kötelező tanórai és tanórán kívüli 

foglalkozások igazodnak az adott tantárgy tananyagfelosztásához. Ezen helyi tanterv kifut 

2023 nyarán. 

Intézményünk az 5/2020.(I.31.) Korm. rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, 

bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 110/2012. (VI.4) Korm. rendelet módosításáról 

alapján új részletes helyi tantervet készített, amely a Pedagógiai Program mellékleteként 

jelenik meg. 
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9. A beszámoltatás formái 
 

9. 1. Alsó tagozaton 
 

Tantárgyak Írásbeli Szóbeli Egyéb 

Magyar nyelv és 

irodalom 

l. évf.: nov. közepén 

betűfelismerés és 

írás, 

januárban, 

márciusban, 

májusban: néma 

szövegértő olvasás és 

írás 

2-4.évf.: felmérés: év 

elején, félévkor, év 

végén 

témazárók: az egyes 

témakörök 

összefoglalása után; 

alkalomszerűen 

röpdolgozat 

nov. közepén 

betűfelismerés, 

jan., márc., máj. 

hangos olvasás 

 

 

2-4.évf.: napi 

rendszerességgel 

 

 

 

 

 

 

2-4.évf.: az 

alkalomszerűen 

végzett gyűjtőmunka 

értékelése 

Német és angol 

nyelv 

 

 

 

2-4.évf.: 

szódolgozatok, 

tollbamondás, 

feladatlapok 

1. évf.: az 

alapszókészlet 

ismerete, használata 

2-4.évf.: 

olvasmányok 

szavainak ismerete, 

rövid tartalmak 

elmondása, 

kérdésekre 

válaszadás, 

párbeszédek előadása 

1. évf.: dalok, versek, 

mondókák, játékok, 

(tánc) 

2-4.évf.: dalok, 

versek, mondókák, 

játékok, (német 

táncok tanulása, helyi 

szokások, 

sajátosságok 

ismerete) 

Matematika 

1. évf.: nov. 

közepén, 

januárban, 

márciusban, 

májusban: a 

20-as 

számkör 

alapműveletei 

2-4.évf.: felmérés: év 

elején, félévkor, év 

végén 

témazárók: az egyes 

témakörök 

összefoglalása után; 

alkalomszerűen 

röpdolgozat 

2-4.évf.: 

alkalomszerű 

számonkérés 

 

Környezetismeret 
2-4.évf.: felmérés: év 

elején, félévkor, év 

2-4.évf.: az adott 

tananyagból felelés 
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Tantárgyak Írásbeli Szóbeli Egyéb 

végén 

témazárók: az egyes 

témakörök 

összefoglalása után; 

alkalomszerűen 

röpdolgozat 

 2-4.évf.: az 

alkalomszerűen 

végzett gyűjtőmunka 

értékelése 

Ének-zene 

 

 

2-4.évf.: kottaírás 

1. évf.: közös és 

egyéni éneklés, játék 

2-4.évf.: egyéni 

éneklés, 

ritmustapsolás 

 

Vizuális kultúra 

1-4.évf.: élmény és 

megfigyelés alapján 

önálló rajzok 

elkészítése, 

értékelése 

 
1-4.évf.: levelek, 

termések gyűjtése 

Életvitel és 

gyakorlat 
  

1-4.évf.: gyurmázás, 

papírmunkák, 

hajtogatás, 

famunkák, egyszerű 

munkadarabok 

készítése, értékelése 

Testnevelés és sport   

1. évf.: a rendszeres 

mozgás 

megszerettetése, 

mozgáskoordináció 

fejlesztése 

2-4.évf.: alapvető 

atlétikai ismeretek, 

tornagyakorlatok, 

úszás, 

labdagyakorlatok, 

versenyjátékok 

 

 

 

 

Hittan 

 

2-4. évf.: felmérés: 

év elején, félévkor, 

év végén 

 

témazárók: az egyes 

témakörök 

összefoglalása után 

alkalomszerűen 

röpdolgozat 

2-4. évf.: 

alkalomszerű 

számonkérés 

1-4. évf.: dalok, 

imádságok 
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9. 2. Felső tagozaton 
 

Tantárgyak Írásbeli Szóbeli Egyéb 

Magyar nyelv és 

irodalom – hon- 

és népismeret 

Nyelvtan: 

témakörök végén 

felmérő 

Irodalom: 

a témakörök végén 

felmérő; 

két esszé dolgozat 

Nyelvtan: 

egyéni feleltetés 

 

Irodalom: 

egyéni feleltetés 

színházlátogatás; 

szabadon választott 

olvasmányok értékelése; 

Történelem és 

állampolgári 

ismeretek 

a témakörök 

befejezését követően 

témazáró dolgozatok; 

röpdolgozatok; 

vaktérképek rajzolása 

és használata a 

történelmi topográfiai 

ismeretek rögzítése 

céljából 

rendszeres órai 

felelés; 

 

adott témakörökből 

kiselőadások, beszámolók; 

videofilmek elemzése; 

múzeumlátogatások; 

Német nyelv 

két nagy dolgozat; 

folyamatos 

szódolgozatok; 

röpdolgozatok 

nyelvtani anyag 

tollbamondás 

rendszeres 

számonkérés; 

jelenetek 

feldolgozása és 

előadása; 

beszédértés 

ellenőrzése; 

a feldolgozott 

szövegek 

tartalmának 

rövid elmondása 

kérdés-felelet 

énektanulás; verstanulás; 

hagyományok, szokások 

gyűjtése, 

műfordítás 

Matematika 

négy témazáró 

dolgozat 

/munkaközösség által 

kidolgozott/ 

alkalmankénti 

feleltetés, ill. 

röpdolgozat /javítási 

célból/ 

 

Informatika 
tesztek megoldása az 

elmélet ismeretekből 

rövid szóbeli 

megfogalmazások a 

fogalmak 

tárgyköréből és a 

megoldás módjáról 

a gyakorlati munka 

kivitelezése a döntő 

beszámoltatási forma 

Természetismeret 

témazáró dolgozatok; 

írásbeli feleltek a 

rendszeres tanulás 

ellenőrzése céljából 

feleletek – tanórai 

rendszerességgel 

választott téma alapján 

kiselőadások 

Fizika 
heti óraszámmal 

azonos nagydolgozat 

önként vállalt 

beszámolók 

házi dolgozat választott 

témából 

Biológia - 

egészségtan 

témazáró dolgozatok 

/tesztfeladatok, 

kifejtéses feladatok/; 

rendszeres órai 

feleltek 

kiselőadások megadott 

témakörökből, órai munka, 

folyóiratgyűjtés 
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Röpdolgozatok 

Kémia 

 témazáró 

dolgozatok; 

számításos és kifejtős 

feladatokból 

röpdolgozat;  

rendszeres 

számonkérés 

gyűjtőmunka, 

olvasmányok, újságcikkek 

feldolgozása a napi 

eseményekkel 

kapcsolatosan, 

tanulókísérlet 

eredményének a bemutatása 

Földünk és 

környezetünk 

témazáró dolgozatok; 

írásbeli feleletek; 

alkalmanként: 

földrajzi fogalmak 

számonkérése, 

képalkotás, 

vaktérképek kitöltése, 

térképek rajzolása 

rendszeres feleltetés; 

applikációs 

kontúrtérképen való 

tájékozódás; 

topográfiai 

fogalmak jellemzése 

választott téma alapján 

kiselőadás 

Ének-zene 

rendszeres 

dallamírás; 

évi két dolgozat 

zenetörténetből 

/zenehallgatás is / 

egyéni éneklés 

/népdalok/; 

ritmusgyakorlatok 

egyéni jelentkezés alapján 

gyűjtőmunka 

/ zenetörténet / 

Vizuális kultúra 

évente két témazáró 

dolgozat; 

röpdolgozatok 

/művészettörténet/; 

adott feladatok rajzos 

megoldása 

műalkotások rövid 

elemzése; 

 

kiselőadás adott 

témakörből; 

gyűjtőmunka, a 

művészettörténet 

tárgyköréből; 

tárlatlátogatások 

Technika, 

életvitel és 

gyakorlat 

a témaköröket 

követően beszámoló 

/teszt/ 

a problémák 

rendszeres 

megbeszélése 

gyűjtőmunka megadott 

szempontok alapján 

Testnevelés és 

sport 
 

szabályok és 

technikai elemek 

ismertetése 

felmérések: atlétikai és 

tornaelemek bemutatása; 

labdajátékok; 

önálló tevékenység 

formájában az órai 

bemelegítő gyakorlatok 

levezetése 

 

9. 3. Gimnáziumi tagozaton 
 

 

Tantárgyak Írásbeli Szóbeli Egyéb 

Magyar nyelv és 

irodalom 

évente két 

nagydolgozat: esszé 

dolgozatok /tantárgyi és 

nyelvi ismeretek/, 

a szaktanárok egyéni 

döntése értelmében, 

rendszeresen, 

általában óránként 

évfolyamonként minden 

év elején egy helyesírási 

felmérő, önálló 

beszámolók készítése 
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témazáró feladatlapok /kiselőadások/, megadott, 

ill. választott témakörök 

alapján, az önálló kutató 

tevékenység fejlesztése 

céljából, 

szükség szerint év végi 

beszámoló, 

különleges esetekben a 

törvényi szabályozásnak 

megfelelően osztályozó 

vizsgákon 

Történelem témazáró feladatlapok 

a szaktanárok egyéni 

döntése értelmében 

rendszeres, óránkénti 

feleletek 

önálló beszámolók 

készítése /kiselőadások/, 

megadott, ill. választott 

témakörök alapján, az 

önálló kutató 

tevékenység fejlesztése 

céljából, 

szükség szerint év végi 

beszámoló, 

osztályozó vizsga 

Német nyelv 

témazáró teszt vagy 

dolgozat egy-egy lexikai 

vagy nyelvtani egység 

lezárásakor; 

az aktuális lexikai 

anyagból rendszeresen 

röpdolgozat 

2 nagydolgozat 

feldolgozott 

szövegek 

tartalmának 

számonkérése; az 

érettségi témakörök 

közös feldolgozása, a 

megbeszéltek 

visszakérdezése, 

szókincsbővítés 

céljából 

szituációs feladatok 

házi fordítások közös 

ellenőrzése, értékelése; 

egy-egy adott 

témakörhöz kiegészítő 

szókincs gyűjtése; 

adott témáról önálló 

véleménykifejtés írásban, 

ill. szóban; 

szükség szerint év végi 

beszámoló, osztályozó 

vizsga 

Angol nyelv 

a heti óraszámmal 

egyező számú nagy 

dolgozat; egy-egy 

lexikai vagy nyelvtani 

egység lezárásakor 

röpdolgozat 

feldolgozott 

szövegek 

tartalmának 

számonkérése; az 

érettségi témakörök 

közös feldolgozása, a 

megbeszéltek 

visszakérdezése a 

kiejtés javítása és a 

szókincs bővítése 

érdekében 

az órai munkák, 

beszámolók közös 

értékelése 

/tanár-diák/; adott 

témakörhöz kiegészítő 

szókincs gyűjtése; 

szükség esetén 

osztályozó vizsga 

Matematika 

a heti óraszámmal 

egyező számú nagy 

dolgozat 

a matematikai 

szókincs elsajátítása 

érdekében 

11-12. évfolyamon kis 

érettségi; 

„röpdolgozatok”, 
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rendszeresen órai munka értékelése 

Informatika 

az elméleti és gyakorlati 

ismeretek elsajátítása 

céljából témakörönként 

 

konkrét gyakorlati 

munkák alapján, 

alkalmanként 

Fizika 

 

témazáró dolgozatok, 

röpdolgozatok, 

számolásos és kifejtős 

feladatok 

rendszeres szóbeli 

feleletek a napi 

anyagokból 

önkéntes házi dolgozat, 

egyéni beszámolók, 

órai munka értékelése 

Biológia – 

egészségtan 

témazáró dolgozatok; 

tesztek és kifejtős 

feladatok; 

röpdolgozatok, ajánlott 

olvasmányokból 

olvasónapló elkészítése 

órai feleletek; 

 

kiselőadások; 

egyéni beszámolók adott 

témakörből 

Kémia 

 

témazáró dolgozatok; 

tesztek és kifejtős 

feladatok; 

röpdolgozatok: 

számolásos és kifejtős 

feladatok 

rendszeres szóbeli 

feleletek 

 

önkéntes házi dolgozatok 

és szóbeli beszámolók, 

gyűjtőmunka adott 

témakörben 

Földünk és 

környezetünk 

témazáró tesztek; 

írásbeli feleletek 

heti rendszerességgel 

vaktérképes gyakorlatok 

a topográfiai ismeretek 

bővítése és rögzítése 

céljából 

rendszeres szóbeli 

feleltek 

önkéntes beszámolók 

adott témakörökből; 

Ének-zene 

évi két nagy dolgozat 

zenetörténetből, ill. 

zeneelméletből; 

népdalelemzés 

egyéni népdaléneklés 

és elemzés; 

kiselőadások 

félévente házi dolgozat a 

tanult zenetörténeti 

anyagból 

Vizuális kultúra 

évente két témazáró a 

korok művészetéből; 

adott feladatok rajzos 

megoldása 

művészettörténeti 

témákból óránként 

ismeretbővítés céljából 

művészettörténeti 

kiselőadások; 

tárlatlátogatások 

megadott szempontok 

alapján /fővárosi 

képtárak/ 

Testnevelés és sport  

szabályok ismerete, 

technikai ismeretek 

rendszeres rögzítése, 

technikai elemek 

bemutatása; 

önállóan egy-egy órarész 

vezetése; 

fizikai képességek 

fejlesztése /ISM/; 
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Társadalomismeret 

rövid tesztek a 

témaköröknek 

megfelelően 

a témakörök 

feldolgozása közös 

megbeszéléssel 

szabadon kiválasztott 

tartalmak önálló 

feldolgozása, előadása; 

az életből vett példák 

megbeszélése 

Művészetek 

Témazáró dolgozatok 

Adott feladatok rajzos 

megoldása 

 Kiselőadások 

Mozgókép- és 

médiaismeret 

rövid tesztek a 

témaköröknek 

megfelelően 

a témakörök 

feldolgozása közös 

megbeszéléssel 

 

  

 

10. Az egész napos iskolai nevelés-oktatás programja 
 

Iskolánkban a szülők egy részének igényei szerint egész napos iskolai osztályt 

működtetünk az 1-3. évfolyamon, illetve a 2017-2018-as tanévtől az 1-2. évfolyamon. Az 

egész napos iskola egységes keretbe foglalja a tanulók egyéni képességeihez igazodó 

fejlesztés teljes folyamatát, biztosítva a tanulónak a pihenés, a kikapcsolódás, a szórakozás és 

a testmozgás lehetőségét. 

Az egész napos iskolai nevelés-oktatás célja és feladatai: 

Az egész napos nevelés az iskolai nevelés szerves része. Célja azonos az általános iskola 

céljaival, melyet a sajátos, elsősorban tanulási és szabadidős tevékenységek révén, a 

hagyományostól eltérő vezetési módszerekkel, kötetlenebb, társas légkörben valósítja meg. 

 

10. 1. Az egész napos iskola jellemzői 

 
Az egész napos foglalkoztatás a következőkben kell, hogy közreműködjön: 

 a tanulók életkoruknak megfelelően sajátítsák el a kulturált életmód szokásait 

 legyenek képesek társas kapcsolatok kialakítására, sajátítsák el a társas magatartás 

szabályait. 

 a képességeiknek megfelelő tanulást valósítsák meg 

 legyenek képesek szabadidejüket a személyiségfejlődésük számára kedvező 

módon önállóan felhasználni. 

E célok elérése érdekében a következő feladatokat kell teljesítenie: 

 a helyes testápolási, étkezési, tanulási, és szabadidős szokások, a helyes napirend 

szerinti életvitel kialakítása 

 kölcsönös rokonszenvi kapcsolatok kialakítása, csoport megbízatások vállalása és 

teljesítése, bírálati és önértékelés, az alá- és fölérendeltség, csoportszokások, 

csoporthagyományok kialakítása 

 önállóság fokozása, a hatékony tanulás technikájának kifejlesztése, önműveléshez 

a legfontosabb készségek és képességek elősegítése, az egyéni érdeklődés és az 

egyéni képességek kibontakozása 

 a szabadidőben folyó többoldalú, kitartó tevékenykedés képességének 

kialakításához, ill. fokozásához, többféle különböző jellegű szabadidős 
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tevékenység technikájának elsajátításához, az egyéni képességek 

kibontakoztatásához 

 az egész napos iskolai foglalkozás sajátos lehetőségét felhasználva szervezze 

minél egységesebbé a tanítási-tanulási folyamatot, a tanulási és szabadidős 

tevékenységek rendszerét 

 együttműködés kialakítása a szülőkkel, osztályfőnökökkel, diákönkormányzat 

vezetőjével, szaktanárokkal, gyermekvédelmi felelőssel. 

 

Követelmények: 

 társas magatartás 

 munka 

 szabadidő felhasználás követelményei 

 

Tevékenységek: 

 a csoport fejlettségétől függ 

 a jellege és gyakorisága a tanulók életkorának függvénye 

 

Módszerek: 

 közvetettek legyenek, öntevékenységre neveljenek 

 társas légkör kialakítása 

 a felelősi teendők tartalmában az irányító és ne a kiszolgáló jelleg domináljon 

 a nehezen nevelhető tanulók bevonása a közösségi munkába 

 

A tanulási tevékenységben: az önállóságra nevelés a fő szempont. Fel kell kelteni a tanulási 

kedvet, az önálló tanulás feltételeit. Ki kell alakítani a tanulókban a helyes tanulási 

technikákat, a felkészülésben a rendszerességre kell nevelni a gyerekeket. Az írásbeli és 

szóbeli munka megfelelő arányának kialakítása. A tanulásirányításban a frontális munka a 

jellemző, de egyéni segítségnyújtás is feltétlenül szükséges. Korrekciós tevékenységgel 

néhány alapvető készség fejlesztését szolgáljuk. 

Szabadidőben: az alkotó tevékenység kialakítására törekedjünk. A szabadidős tevékenységet 

kis csoportos és egyéni formában szervezzük, melyben lehetőséget adunk a gyerekeknek a 

választásra, a spontán kapcsolatok kialakítására. Megfelelő szokásrend kialakítása a 

szabadidős foglalkozásokon belül is, ismerve az irányítás speciális módszereit. 

 

Az osztályban tanító két nevelő közösen látja el az osztályfőnöki teendőket illetve az 

adminisztrációs feladatokat. 

 

Önálló tanulás: 

 

Cél: Egyéni tanulási tevékenységgel önálló ismeretszerzés, az ismeretek alkalmazása. 

 

10.2. Általános fejlesztési követelmények 
A gyermek: 

 ismerje és alkalmazza az életkorának megfelelő, tanuláshoz szükséges higiénés 

szokásokat, 

 legyen képes igényes, kitartó munkavégzésre, 

 ismerje és alkalmazza a számára célszerű tanulási technikákat, 

 legyen képes együttműködésre, 

 legyen képes önértékelésre és társai munkájának reális értékelésére, 

 alakuljon ki az önművelődés igénye, az önálló ismeretszerzés képessége. 
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10. 3. Részletes fejlesztési követelmények 

 
 legyen képes feladatait önállóan megjegyezni és felidézni, a megfelelő 

munkaeszközöket kiválasztani, használni, 

 legyen képes a tanulást megtervezni, időbeosztást készíteni, 

 ismerje és alkalmazza a tantárgyak tanulásának számára célszerű sorrendjét, 

 legyen képes önállóan használni a tankönyvek tárgy és névmutatóját, kislexikonját, 

 legyen képes tájékozottan és gyakorlottan használni a helyesírási segédkönyveket, 

 ismerje és tudja kezelni a kéziszótárt, lexikonokat, informatikai programokat, 

 legyen képes a tankönyvi anyagegységek célszerű tanulási technikával való 

elsajátítására, 

 ismerkedjen a különböző információhordozókkal 

 tartson a tanulás közben szünetet, 

 legyen képes önellenőrzésre, írásmunkája alaki, helyesírási, tartalmi javítására. 

 

Alsó tagozatban a tanulás időtartama évfolyamonként változik. Ez a tény a gyermekek 

életkori sajátosságaival, szellemi terhelhetőségével és az elsajátítható tananyag mennyiségével 

függ össze. 

 

10. 4. Az egész napos iskolában tanítók feladatai 
 

 otthonos, esztétikus környezet kialakítása, folyamatos megtartása, megtartatása 

 az önálló tanulás nyugodt légkörének megteremtése, az önálló tanulás idejének 

biztosítása 

 az önálló tanulásnak biztosítania kell a másnapra való felkészülést 

 az önálló tanulás alatt a tanulás technikáját is tanítják a gyerekeknek, 

gyakoroltatják, ellenőrzik (felszerelés előkészítése, tantárgyak sorrendje, 

időbeosztás, kiegészítő könyvek, lexikonok használata) 

 szükség esetén segítenek a tanulóknak. Minden tanulónál elvégzik a feladatok 

mennyiségi ellenőrzését és az idő függvényében néhány tanulónál a minőségi 

ellenőrzést is 

 

Szabadidős tevékenységekben: 

 a szabadidős tevékenységeket a nevelő kezdeményezi, vezeti 

 a szabadidős tevékenységek csoportköri foglalkozásban is szervezhetők 

 minden tevékenységnél fontos az illemszabályok tanítása, gyakoroltatása lehetőleg 

élő helyzetekben 

 

Az iskolaotthonban tanító nevelők munkáját az alsó tagozatos munkaközösség vezető fogja 

össze. 

 

10.5. Az önálló munka és a következő tanítási napra történő felkészülés 

meghatározása 

 
 az egész napos iskola az első-második évfolyamon minden tanuló számára 

biztosítja a másnapra való felkészülés optimális idejét /30-60 perc/, a szóbeli és 

írásbeli feladatok elvégzésére 

 a szóbeli és írásbeli házi feladat aránya mennyiségileg előre tervezhető, elvégzése 

után néhány esetben minőségileg ellenőrizhető 
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 az önálló munkák, a tanórán feldolgozott tananyaghoz kapcsolódó gyakorlás 

/készség- és képességfejlesztést/, valamint a törzsanyaghoz kapcsolódó ismeretek 

megszilárdítását szolgálják 

 az eredményes felkészülés érdekében egy tanítási napon belül max. 2 témazáró, 

félévi vagy év végi felmérő dolgozatot íratunk 

 

 

11. Környezeti nevelési program 
 

 

11.1. Helyzetkép 
 

Iskolánk nagyobbik része 1982-ben épült, modern stílusban panel elemek felhasználásával. 

Az elmúlt években számos fejlesztésre került sor: a nyílászárókat kicserélték a régi és új 

épületegyüttesben, valamint a tornateremnél is, felújításra kerültek a vizes blokkok is. Az 

épület tető-és homlokzatszigetelése is teljesen megújult. 

Az iskola környezete kertvárosi jellegű, nagy udvar és tornaterem kapcsolódik hozzá. Az 

elmúlt években törekedtünk az udvar teljes felújítására: egy részét gumitéglával fedtük, illetve 

az alsó tagozatosok számára játszótér készült. Nagy örömünkre szolgál, hogy az aszfaltozott 

és salakkal borított sportpályákat műfüves burkolattal látták el, ami enyhíti a mindennapos 

testnevelés ellátásának nehézségeit. Az újra kövezett területekre tanári és munkatársi 

összefogással ugróiskolák kerültek felfestésre. Folyamatos az udvar fásítása. 

Iskolánkban különös hangsúlyt helyezünk a közlekedési ismeretek tanítására, és a kerékpáros 

közlekedés ösztönzésére kerékpártárolót létesítettünk. 

 

11.2. Konkrét célok 

 
Intézményünk feladatának tekinti, hogy diákjaink megfelelő ismeretekkel, készségekkel és 

szemlélettel rendelkezzenek a felnőtt élet megkezdésekor. Az oktatás és nevelés 

színvonalának biztosítása érdekében egészséges, kellemes környezetet kívánunk nyújtani 

tanulóinknak. 

Ezért konkrét céljaink: 

 a fűtés gazdaságosabbá tétele 

 a termek padlózatának folyamatos cseréje 

 a sportpályák állagának további javítása 

 az ebédlő területének bővítése a terasz irányába 

 az elhasználódott bútorok folyamatos cseréje 

11.3. Általános pedagógiai célok 
 

Az iskolai környezeti nevelés kiemelt feladatai: 

Intézményünk az egészséges emberi értékek kibontakoztatását tekinti küldetésének, ezért 

tűztük ki célul, hogy környezettudatos, egészséges életet élő, sportos gyermekeket nevelünk. 

Kiemelt célként jelenik meg a fenntarthatóságra nevelés. Iskolánk környezettudatos 

magatartásra neveli a tanulókat, hogy érzékennyé váljanak a környezetük állapota iránt, és 
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hogy értsék a fenntartható fejlődés fogalmát továbbá, hogy életvitelükbe beépüljön a 

környezetkímélő magatartás, egyéni és közösségi szinten egyaránt. Nem csak a tanításban 

érvényesülnek a környezeti nevelés, a fenntarthatóság pedagógiájának elvei, hanem az iskolai 

élet minden területén. A tanítási órákhoz kötődő tartalmak a helyi tantervünk szerint 

valósulnak meg. Az év közben adódó programokra lehetőség szerint jelentkezünk, azt 

beépítjük a munkatervünkbe. 

Célunk, hogy az iskola minden dolgozója tudatában legyen a fenntarthatóság kérdésköre 

fontosságának és ezt a szempontot mindennapi munkájuk során is érvényesítsék; 

 a természeti, épített és szociális környezetünk megismerésének, megóvásának, 

fejlesztésének elősegítése; 

 helyi értékeink és problémáink feltérképezése, megóvása; 

 lakóhelyünk, hazánk megismertetése, az állampolgári felelősség felébresztése; 

 problémamegoldó gondolkodás, ok-okozati összefüggések felismerése képességének 

fejlesztése; 

 a tanulók az életkoruknak megfelelő szinten a tanórai és tanórán kívüli tevékenységek 

keretében megtanulhatják a környezet megóvásának szempontjából fontos 

ismereteket; 

 holisztikus és globális szemléletmód kialakítása; 

 a környezetetika hatékony fejlesztése; 

 érzelmi és értelmi környezeti nevelés; 

 globális problémák megoldására az állampolgárok természettudományos műveltségén 

alapuló kritikus és konstruktív magatartás kialakítása 

 természethez fűződő közvetlen, megértő és szeretetteljes kapcsolat kialapítása 

 aktív állampolgárságra nevelés (konfliktuskezelés, együttműködés képessége) 

 testi, lelki egészség 

 értékorientációk, beállítódások kialakítása (felelősség, autonóm cselekvés, 

megbízhatóság, tolerancia, társadalmilag elfogadott viselkedésformák) 

 nemzeti összetartozás ápolására irányuló hazafias elköteleződésre nevelés 

11.4. Stratégiai irányvonal 
 

A fenntarthatóság elveinek, a környezettudatosság és a fenntartható fogyasztás és fejlődés 

oktatási intézményekben történő minél hatékonyabb megjelenése érdekében az oktatásért és a 

környezetvédelemért felelős tárcák közösen létrehozták az „Ökoiskola” címet. 

2019. szeptemberében újra megnyertük az „Ökoiskola” címet. 

Hosszú távú stratégiai tervünk az Ökoiskola cím háromévenként történő megújítása, végül az 

„Örökös Ökoiskola” cím megszerzése. 

Rövid távú stratégiai céljaink, hogy az iskolai élet teljes egészét átfogó ökoiskolai 

kritériumrendszer minél több pontjának megvalósításával szervezzük az iskolai életet:  

 alapdokumentumainkban egységesen jelenjen meg a fenntarthatóságra nevelés 

fontossága;  

 szervezeti feltételek: a nevelőtestület tagjai, a technikai dolgozók, a diákok és a szülők 

közösen vegyenek részt a fenntarthatóság céljainak elérésében;  
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 Ökoiskolai munkacsoport működik az intézmény keretein belül. Az ökoiskolai 

munkacsoportba a tantestület minden munkaközössége delegál tagot.  

 A diákönkormányzat önálló feladattal bekapcsolódik az ökoiskolai munkaterv 

megvalósításába, s ez a DÖK munkatervében is szerepel. 

 A fenntarthatóságra neveléssel kapcsolatos továbbképzésen vagy ökoiskolai képzésen 

részt vesznek pedagógusaink. 

 A pedagógusok önértékelésében megjelenik a fenntarthatóságra nevelés terén végzett 

munka, a példamutatás, az alkalmazás gyakorisága. 

 pedagógiai munka: változatos, korszerű pedagógiai eszközökkel, a diákok igényeit, 

felkészültségét figyelembe véve, komplex tanulásszervezési formákkal: 

 Iskolakert – Egész tanévet átölelő tevékenység az alsó tagozaton szakkör keretében 

(heti 2 óra), az organikus pedagógiai törekvéseink egyik elemeként. Célunk az 

iskolakerttel való foglalkozás beépítése a technika és környezetismeret tantárgyakba. 

 Az iskolakertben megvalósuló tanulási és nevelési folyamatok: környezeti és 

fenntarthatóságra nevelés; öngondoskodásra és együttműködésre nevelés; 

egészségnevelés, élménypedagógia; a valóságra épülő, jelenségalapú, tapasztalati, 

cselekvésorientált tanulás; mezőgazdasági pályaorientáció. 

 Gazdakalendárium, avagy a játékos kicsi gazda hónapjai – 10 alkalmas 

programsorozat két osztály részvételével - 2 tanév alatt 

 Gazdaság meglátogatása élményszerzés, tapasztalatszerzés céljából. 

 Hulladékgyűjtési programok 

 Diákok bevonásával energia-járőr szolgálat 

 Erdei iskola (3. és 4. osztályban), tanulmányi kirándulások 

 Nyári táborok szervezése 

 Témanapok, projektek 

 Zöld sportok: futás, túrázás 

 Az intézmény működtetése: az iskola mindent megtesz, hogy működésével a lehető 

legkevésbé terhelje, sőt ahol lehet, javítsa és gazdagítsa a környezetét. (pl. szelektív 

hulladékgyűjtés, csepegések és szivárgások azonnali megszüntetése, környezeti 

szempontból előnyösebb eszközök beszerzése, helyi beszállítók előnyben részesítése, 

többször használatos akkumulátorok, újrahasznosított papír, környezetkímélő 

tisztítószerek használata, biztonságos kerékpártároló, iskolakert, komposztáló, esővíz 

gyűjtés, dísznövények, fák és cserjék telepítése, madárvédelmi és természetvédelmi 

eszközök kihelyezése, az eldobható eszközök mellőzése); 

 Az intézmény lehetőséget biztosít a diákoknak a saját személyes terek (saját asztal, 

öltözőszekrény, stb.) alakítására. 

 Az intézmény lehetőséget ad a diákoknak az intézményi környezet (osztályterem, 

folyosók, dekorálása) alakításában való részvételre a tervezés és a megvalósítás során. 

 Az intézmény arculata, dekorációja összhangban van a fenntarthatóságra nevelés 

céljaival. 

 Kommunikáció: a dolgozókon és a diákokon túl a szűkebb és tágabb társadalmi 

környezet számára közvetítse a fenntarthatóságra nevelés eszméit és tennivalóit (belső 

kommunikációs csatornák pl. faliújságok, honlap – ökoiskola menüpont , szórólapok 

stb., külső kommunikációs csatornák pl. újságcikkek, tévé-szereplések stb.); 
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 Az intézmény éves ökoiskolai munkatervének készítése során bevonja a 

diákönkormányzatot és együtt döntenek annak elfogadásáról. 

 Az intézmény éves ökoiskolai munkatervének készítése során egyeztetnek a szülők 

képviselőivel. 

 Az intézmény fenntarthatóságra neveléssel kapcsolatos munkája megjelenik az 

intézményi kommunikáció több csatornáján. 

 Az intézményben a fenntarthatóság témakörének szentelt faliújság is van. 

 Az intézménynek a fenntarthatóság tanulásával kapcsolatos helyi média-megjelenései 

is rendszeresek. 

 Együttműködések a fenntarthatóság pedagógiája területén külső partnerekkel (pl. 

magyarországi és külföldi partneriskolákkal, civil szervezetekkel, gazdálkodó 

szervezetekkel, óvodával, felsőoktatási intézménnyel, Önkormányzattal, rendőrséggel 

stb.); 

 A szülőket is bevonjuk a környezettudatossággal/fenntarthatósággal kapcsolatos 

akciókba, eseményekbe. 

 Helyi közösség, közvetlen környezet: a helyi természeti vagy épített környezeti 

értékek ismerete, gondozása, az intézmény aktív szereplője vagy szervezője a helyi 

közösség életének; 

 Az intézmény pedagógiai munkájában foglalkozik a helyi közösséget érintő, a 

környezetvédelemmel kapcsolatos problémákkal. 

11.5. Erőforrások 

 
Belső erőforrások: 

 Humán erőforrások: 

 Iskolavezetőség 

 Tanárok 

 Osztályfőnöki munkaközösség 

 Iskolaorvos, védőnő 

 Ifjúságvédelmi felelős 

 Adminisztratív dolgozók 

 Technikai dolgozók 

 Diákok/DÖK 

Külső erőforrások: 

 Vecsés Város Polgármesteri Hivatal – Vecsés Város Klímabarát Település, melynek 

helyi környezetvédelmi programja érinti az iskolákat is; 

 Anyagi forrást biztosító kapcsolatok: Stúdium Alapítvány, helyi és regionális pályázati 

lehetőségek, 

 Kapcsolat helyi civil szervezetekkel pl. Kispatak Természetvédő Egyesület és 

Hulladékkommandó, Vecsési Zöld Klub 

Tárgyi erőforrások: 

 szaktantermek 

 számítástechnika tanterem 
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 kísérleti eszközök 

 ismerethordozók 

 könyvtárszoba 

 audiovizuális eszközök 

11.6. Továbbképzések 
Fontos, hogy minél több nem természettudományt tanító pedagógus részt vegyen ezeken a 

továbbképzéseken. 

 KPI által szervezett pedagógus továbbképzések 

 EKIF által szervezett környezeti nevelési képzések 

 Belső továbbképzések bemutató órák tartásával, óramegbeszélésekkel és belső 

tudásmegosztással. 

11.7. Tanulásszervezési és tartalmi keretek 
 

A környezeti nevelés iskolánk valamennyi pedagógusának közös feladata, ezért minden 

tantárgyba megpróbáljuk beépíteni a szükséges feladatokat. 

 

A) Hagyományos tanórai foglalkozások: 

 Különösen fontos szerepet kapnak a környezeti nevelési kérdések az osztályfőnöki 

órákon az ötödiktől a nyolcadik évfolyamig éppúgy, mint a gimnáziumi 

évfolyamokon. 

 Egészségtan: a környezet védelme végső soron az ember védelme. A természetismeret 

tantárgy részeként a környezetszennyezés és az emberi egészség romlása közti 

összefüggéseket vizsgálja 6. osztályban. 

 Technika – életvitel: gyakorlati szempontból elemzi a környezetbarát létformát és 

helyes példákat mutat be. A technika tantárgy keretén belül a gyerekek 

bekapcsolódnak az iskolakerti tevékenységekbe is. 

 Társadalomismeret: a 11-12. évfolyamon foglalkozik a fenntarthatóság témakörével, a 

növekedés határaival és a globális problémákkal. 

 Természettudományi tantárgyak: a tananyagban és az érettségi témakörökben is 

kötelezően megjelennek a természetvédelmi és környezetvédelmi témák, fontos 

szempont a környezeti kérdések vizsgálata. 

 Humán tantárgyak: a környezeti nevelés elsősorban nem természettudományos kérdés, 

sokkal inkább erkölcsi nevelés. A felelősséget vállaló gondolkodás és cselekvés 

kialakításában van nagyon fontos szerepük. E tárgyak feladata, hogy a 

társadalomszerveződés, valamint az emberi viselkedés és kultúra irányából közelítsék 

meg a kérdést. A korábbi döntések elemzésével segítik a gyerekek jelenben való 

eligazodását, növelik a jövő iránti felelősséget. A környezeti nevelés eszköze az 

érzelmi megközelítés, ami e tantárgyak módszertanának is fontos eleme. 

 Művészeti tantárgyak: különösen alkalmasak a kérdéskör érzelmi megközelítésére. E 

tárgyak hatásosan fel tudják hívni a figyelmet az értékvesztésre, az uniformizálódásra, 

kulturális örökségünk megőrzésének a fontosságára. 
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 Testnevelés: a környezet és az egészség szoros kapcsolatának megéreztetésével, 

megértetésével, az igények kialakításával tehetik a legtöbbet. 

 Hittan: a természetvédelem egyben teremtésvédelem is. Megérteti a gyerekekkel, hogy 

a környezetünk és a természet tönkretétele bűn, védelme erkölcsi kötelesség.  

 CSÉN foglalkozások: fontos szerepük van az erkölcsi nevelésben és az egyéni 

felelősségvállalás kialakításában. 

B) Nem hagyományos tanórai formák: 

 Erdei iskolák: Iskolánk lehetővé teszi, hogy alsó tagozatban igény szerint az osztályok 

erdei iskolát szervezzenek. A gazdag programok során a diákok a helyszínen ismerik 

meg a természeti és kulturális értékeket, és aktív, együttműködő részvételükkel 

élményszerű tanulásra nyílik lehetőség. 

C) Tanórán kívüli tevékenységek: 

1. Szakkörök: (túraszakkör, felfedező-szakkör, rajz szakkör) lehetőséget nyújtanak az önálló 

ismeretszerzésre és kutatómunkára. 

2. Szemétszedés: A napközisek a belső udvaron, az 5-6. osztályosok az iskola környékén 

összegyűjtik a szemetet. Kapcsolódás a Teszedd! akciókhoz és a Hulladékkommandó által 

szervezett megmozdulásokhoz. 

3. Pályázatok: rendszeresen részt vesznek diákjaink a helyi és regionális környezetvédelmi 

rajzpályázatokon. 

4. Tanulmányi versenyek: Általános iskolai diákjaink minden évben eredményesen 

szerepelnek a helyi, megyei és országos komplex tanulmányi versenyeken. Tanulóink évről 

évre részt vehetnek levelező tanulmányi versenyeken (Zöld Béka környezetismereti verseny), 

illetve egyegy tantárgyhoz (matematika, magyar, biológia) kapcsolódó országos versenyeken 

is. 

5. Délutáni csoportok: A 16:00-ig szervezett délutáni csoportok megemlékeznek a jeles 

napokról (Madarak és Fák Napja, Föld Napja), sétákat tesznek az iskola környékén, leveleket, 

virágokat, gesztenyét gyűjtenek és játékokat, dekorációt készítenek belőlük. A kultúra- és 

munkafoglalkozások egyaránt elősegítik a gyerekek környezeti nevelését. 

6. Tanulmányi kirándulások: Iskolánk tanulói minden évben egy-három napos tanulmányi 

kiránduláson vesznek részt, mely lehetőséget nyújt hazánk részletesebb megismerésére. 

7. Zöldesítés: Az egészséges és kellemes környezet biztosítására igyekszünk az iskola udvarán 

és az épületben minél több zöld növényt és virágot elhelyezni. 

8. Látogatások: A környezeti nevelést szolgálják az állatkertben, múzeumban, arborétumban, 

vadas parkban, nemzeti parkban, állatmenhelyeken, színházban, üzemekben tett látogatások. 

9. Rend és tisztasági verseny: A folyosókon található szekrények lehetővé teszik a gyerekek 

számára a kabátok és a táskák elhelyezését. A szekrények tisztán tartása gyakran játékos 

versenyzés formájában történik, a jelképes díj fejében folytatott vetélkedés elősegíti a 

környezetre való érzékenység erősítését. 

10. Környezetvédelmi jeles napok: az Autómentes Napra, az Állatok Világnapjára, a Víz 

Világnapjára, a Föld Napjára, a Madarak és Fák Napjára hagyományosan programok egész 

sorával készülünk. A témanapok is a jeles napok valamelyikéhez kapcsolódnak. 

11. Környezetvédelmi témanapok: az egyes területek szakértői, szakemberek meghívásával, 

előadások, bemutatók, kiállítások szervezésével, aktív tanulói foglalkoztatással. 
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11. 8. Kommunikáció  
 

A) Belső kommunikáció: 

Az iskolán belüli kommunikáció szerves része a szemléletformálásnak, a következő eszközök 

segítségével történik: 

 faliújságok 

 iskolarádió 

 az iskola honlapja 

B) Külső kommunikáció: 

Az iskolán kívüli kommunikáció segítségével jelentősebb programjainkba és iskolánk 

mindennapi tevékenységeibe nyerhetnek betekintést a szülők és a település lakói. Ebben 

segítségünkre van: 

 a vecsési televízió 

 a Vecsési Tájékoztató 

 az iskola honlapja 

 iskolánk facebook oldala, melyet a 11. évfolyam osztályai gondoznak 

 

12. Egészségnevelési program 

 

12. 1. Alapjai 
 

 az egészség alapvető emberi jog, 

 az egyenlőtlenségek csökkentése és a szolidaritás, 

 az egyének, csoportok, intézmények és közösségek részvétele és felelőssége az 

egészség fejlesztésében. 

 2011.évi XLI. törvény: a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek 

fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény 

módosítása  

 az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV törvény, 38. § (1) és (2) bek.  

 az iskola egészségügyi ellátásról szóló 26/1997. (IX.3.) NM rendelet 2. és 3. sz. 

melléklete 

 a kötelező egészségbiztosítás keretében igénybe vehető betegségek megelőzését és 

korai felismerését szolgáló egészségügyi szolgáltatásokról és a szűrővizsgálatok 

igazolásáról szóló 51/1997. (XII. 18.) NM rendelet 

 a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI tv. 

 

 

12. 2. Alapfogalmak 
 

Az egészség: 

Az egészség nem passzív állapot, hanem folyamat. Az egészség kiteljesedésére az 

alábbi négy feltétel teljesülése adja a legnagyobb esélyt: ha az egyén társadalmilag 

integrálódik (családhoz, iskolai, munkahelyi vagy egyéb közösséghez tartozik), ha a változó 
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terheléshez alkalmazkodni tud, ha individuális önállóságát megőrzi, és végül, ha megteremti 

az összhangot a biogenetikai, a fizikai, a lelki és a társadalmi lehetőségek közt.  

Az egészség fontos eszköz életcéljaink megvalósítására. Az egészség pozitív fogalom, 

amely a társadalmi, közösségi és egyéni erőforrásokat, valamint a testi-lelki képességeket 

hangsúlyozza. 

 

Az egészségfejlesztés: 

Fő feladata egy általánosan érvényes egészségfejlesztő politika kifejlesztése, 

egészségfejlesztő környezet megteremtése, az egészségfejlesztő közösségi tevékenység, az 

egyéni képességek fejlesztése, és szemléletváltoztatás az egészségügyi szolgáltatásokban.  

Az egészségfejlesztés sarokpontjai: 

 az egész lakosságra irányul, és együttműködésére épít; 

 az okok feltárására és a feltételek megteremtésére irányul, a társadalom  különböző 

szereplőivel való együttműködésben (oktatás, egészségügy, környezetvédelem, 

kultúra, gazdaság); 

 az egyén autonómiája érvényesül az egészséget befolyásoló döntésben, 

aktivitásban. 

Egészségnevelés: 

A WHO (Egészségügyi Világszervezet) 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 korszerű 

egészségnevelés egészség és cselekvésorientált tevékenység. Az egészségnevelés az iskola 

minden pedagógusának, illetve minden tanórai és tanórán kívüli foglalkozásnak feladata. 

 

12.3. Egészségfejlesztési stratégia 

 
 az iskolában a testi, mentálhigiénés és szociális nevelés életkornak megfelelő 

egymásra épülése; 

 az iskola komplex egészségfejlesztési programján belül az iskolai drogstratégia 

kidolgozása, pl. a szenvedélybetegségek megelőzése pozitív alternatívák 

nyújtásával, az egészséges tevékenységek örömforrásként történő megélésével, 

mentálhigiénés neveléssel (pozitív értékrend, reális énkép, önbizalom, pozitív 

önértékelés megvalósítása, döntéshozatali, konfliktuskezelői képességek 

fejlesztése); 

 stressz-és feszültségoldás elméleti ismerete és gyakorlati megvalósítása 

 fizikailag aktív, egészségtudatos életvezetésre nevelés 

 ·a mindennapos testnevelés biztosítása, életkornak megfelelő test- és 

mozgáskultúra fejlesztés és a testedzés lehetőségének biztosítása: 

 az iskolai gyógytestnevelés lehetőségeinek megteremtése; 

 az egészséges napi, heti, évszakos ritmus kialakítása; 

 szexuális felvilágosítás, a felelős nemi magatartás alakítása, családtervezés; 

 fertőző betegségek, nemi úton terjedő betegségek megelőzése; 

 a különböző módon és fokon fogyatékos gyermekek integrált képzése; 

 a reklámpszichológia alapjainak megismertetése; 
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 a növényi fajismeret bővítése gyógyhatású, mérgező, allergiát kiváltó fajok 

megismertetésével; 

 a globális éghajlatváltozással kapcsolatos betegségek megjelenésének, 

kórokozóinak ismerete, valamint a betegségmegelőzés lehetőségeinek 

megismerése,  

 helyi egészségmegőrző és egészségfejlesztési programok, pályázati lehetőségek, 

helyi projektek megismerése, illetve lehetőségeinek felhasználása. 

 

 

12.4. Az egészségfejlesztés – nevelés iskolával szemben támasztott 

követelményei 

 
 Minden rendelkezésére álló módszerrel segítse elő a tanulók és a tantestület 

egészségének védelmét, az egészség fejlesztését és az eredményes tanulást. 

 Alakítson ki együttműködést a pedagógiai, az egészségügyi, a gyermekvédelmi 

szakemberek, a szülők és a diákok között annak érdekében, hogy az iskola egészséges 

környezet legyen; 

 Biztosítson egészséges környezetet, iskolai egészségnevelést és iskolai egészségügyi 

szolgáltatásokat, ezekkel párhuzamosan működjön együtt a helyi közösség 

szakembereivel és hasonló programjaival, valamint az iskola személyzetét célzó 

egészségfejlesztési programokkal.  

 Tulajdonítson kiemelt jelentőséget az egészséges étkezésnek, a testedzésnek és a 

szabadidő hasznos eltöltésének, adjon teret a társas támogatást, a lelki 

egészségfejlesztést és a tanácsadást biztosító programoknak. 

 Folytasson olyan oktatási-nevelési gyakorlatot, amely tekintetbe veszi a pedagógusok 

és a tanulók jól-létét és méltóságát, teremtsen többféle lehetőséget a siker eléréséhez, 

ismerje el az erőfeszítést, a szándékot, támogassa az egyéni előrejutást. 

 Törekedjen arra, hogy segítse diákjainak, az iskola személyzetének, a családoknak, 

valamint a helyi közösség tagjainak egészségük megőrzését; együttműködjön a helyi 

közösség vezetőivel 

 

12. 5. Az iskolai egészségnevelési tevékenységek kiemelt feladatai 

 

 A tanulók korszerű ismeretekkel és az azok gyakorlásához szükséges készségekkel, 

jártasságokkal rendelkezzenek egészségük megőrzése és védelme érdekében. 

 A tanulók az életkoruknak megfelelő szinten tanórai és tanórán kívüli foglalkozások 

keretében foglalkoznak az egészség megőrzésének szempontjából legfontosabb 

ismeretekkel: 

 önmagunk és egészségi állapotunk ismerete 

 az egészséges testtartás, a mozgás fontossága 

 az értékek ismerete  

 az étkezés, a táplálkozás egészséget befolyásoló szerepe 

 a betegségek kialakulása és gyógyulási folyamat 

 a barátság, a párkapcsolatok, a szexualitás szerepe az egészségmegőrzésben 

 a személyes krízishelyzetek felismerése és kezelési stratégiák ismerete 
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 a tanulás és a tanulás technikái 

 az idővel való gazdálkodás szerepe 

 a rizikóvállalás és határai 

 a szenvedélybetegségek elkerülése 

 a tanulási környezet alakítása 

 a természethez való viszony, az egészséges környezet jelentősége 

 

12. 6.  Erőforrások 

 
A) Belső erőforrások: 

Humán erőforrások:  

 iskolavezetőség 

 tanárok 

 osztályfőnöki munkaközösség 

 iskolaorvos, védőnő 

 ifjúságvédelmi felelős 

 adminisztratív dolgozók 

 technikai dolgozók 

 diákok 

 

B) Külső erőforrások: 

 Egyházmegyei Katolikus Iskolák Főhatósága 

 Vecsés Város Polgármesteri Hivatal, mint működtető  

 szülők (család) 

 Szülői Szervezet 

 háziorvos 

 gyermekpszichológus 

 gyermekjóléti szolgálatok, nevelési tanácsadók, családsegítők 

 az ÁNTSZ megyei intézeteinek egészségfejlesztési szakemberei és más 

egészségügyi intézmények, szervezetek 

 rendvédelmi szervek 

 kábítószerügyi Egyeztető Fórum-ok (KEF)  

 anyagi forrást biztosító kapcsolatok: helyi és regionális pályázati lehetőségek 

 

C) Tárgyi erőforrások: 

 szaktantermek 

 számítástechnika tanterem 

 kísérleti anyagok és eszközök 

 ismerethordozók 

 könyvtárszoba 

 audiovizuális eszközök 

 

 

12.7. Az egészségnevelést segítő tevékenységformák 
Tanórai foglalkozások / Szaktárgyi órák: 

 

 Osztályfőnöki órák: 

 ismeretátadási gyakorlatok 

  interaktív gyakorlatok 



109 

  esetelemzések 

 Testnevelés órák: 

 minden gyermek minden nap részt vesz a testmozgás-programban;  

 minden testnevelési órán és minden egyéb testmozgási alkalmon 

megtörténik a keringési- és légző-rendszer megfelelő terhelése; 

 minden testnevelési órán van gimnasztika, benne a biomechanikailag 

helyes testtartás kialakítását és fenntartását szolgáló gyakorlatanyag és 

légzőtorna (l. a 243/2003. (XII. 17.) Kormányrendelet testnevelési 

alapelveit és céljait); 

 a 2014/2015. tanévtől országos mérés, értékelés keretében gondoskodni 

kell a tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálatáról. A 

felmérést a NETFIT előírásai szerint végezzük, évente egyszer, minden 

tanulónál. 

 minden testnevelési óra és egyéb testmozgási alkalom örömöt és 

sikerélményt jelent még az eltérő adottságú tanulóknak is;  

 a testnevelés és sport személyiségfejlesztő hatásai érvényesülnek a teljes 

testmozgás-programban; 

 a testmozgás-program életmód-sportokat, életminőség-sportokat is 

megtanít (olyan sportokat, amelyeket egy életen át lehet folytatni az 

életminőség javítása érdekében); 

 a testmozgás-program játékokat és táncot is tartalmaz. 

 

Tanórán kívüli foglalkozások: 

 

 Délutáni egyéb foglalkozások: 

 játékok 

 játékos gyakorlatok. 

 Délutáni szabadidős foglalkozások: 

 sportprogramok 

 házi bajnokság 

 iskolák közötti sportversenyek 

 témával kapcsolatos filmvetítések 

 vetélkedők 

 versenyek 

 csoportfoglalkozások. 

 Szakkörök: 

 mezőgazdasági 

 túraszakkör 

 Hétvégi iskolai programok  

 Sportrendezvények 

 Lóti-futi hosszútávfutó verseny 

 tojásfutás váltófutás és ügyességi verseny 

 Kirándulások, táborok, erdei iskolák, túrák, sportprogramok 

 Városi, járási elsősegély-nyújtási verseny 

Tájékoztató fórumok: 

 Szülői értekezlet, szülőcsoport számára szervezett fórum, tájékoztató 

 Szakmai tanácskozások, tréningek 
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12. 8. Továbbképzési lehetőségek 

 
Egészségneveléssel kapcsolatos pedagógus továbbképzéseket nagyszámba hirdetnek. 

Ezek minden pedagógus számára hasznosak, különösen az osztályfőnökök számára 

ajánlottak. Cél az, hogy minden évben néhány kolléga eljusson ilyen témájú továbbképzésre. 

A témák rendkívül szerteágazóak, például: stresszkezelés, konfliktuskezelés, drogprevenció, 

mentálhigiénés tréningek – a pedagógus lelki egészségének megőrzésére is- önismereti 

tréningek, elsősegélynyújtás, stb. 

Fontos, hogy minél több, nem természettudományt tanító pedagógus részt vegyen ezeken a 

továbbképzéseken. 

 KPI által szervezett pedagógus továbbképzések 

 EKIF által szervezett környezeti nevelési képzések 

Belső továbbképzések bemutató órák tartásával, óramegbeszélésekkel és belső 

tudásmegosztással. 

 

 

12.9. Az iskola – egészségügy egészségnevelési, egészségfejlesztési 

programja 

 

Az iskola – egészségügyi ellátásról szóló jogszabály előírja, hogy minden iskolának 

legyen kijelölt orvosa, és védőnője, valamint a tanulók fogászati ellátását (szűrés és ellátás) 

végző kijelölt fogorvosa, akik a jogszabályban foglalt feladatokat az önkormányzattal és az 

Országos Egészségbiztosító Pénztárral kötött szerződés értelmében látják el. Az iskola-

egészségügyi feladatokat az orvos és a védőnő közösen látja el. 

 

Iskolánk iskola-egészségügyi, egészségfejlesztési programja az alábbi feladatok 

megvalósítását foglalja magába: 

 Iskola – egészségügyi szolgáltatás: 

Az iskola- egészségügyi szolgáltatás szűkebb értelemben, iskolában történő egészségügyi 

ellátást jelenti, amely magában foglalja a szűrést, betegségmegelőzést, rizikócsoportok 

gondozását. Feladatát a 26/ 1997 (IX.3) NM rendelet szabályozza. 

Az iskola-egészségügyi ellátás tágabb értelemben az egészségügy és a diákok között 

megalapoz egy kapcsolatot, amely a későbbiekben az egészségügyi szolgáltatást nemcsak 

betegellátásnak tekinti, hanem segítőtársnak a betegségek megelőzésében. 

Megtanítja a gyermeket az egészségügyi szolgáltatások helyes és célszerű igénybevételére. 

 Az iskola – egészségügyi ellátás prevenciós rendszere: 

Elsődleges prevenció:  

 az egészségfejlesztés, tudatos egészség-megtartás kialakítása; 

 egészséges táplálkozás; 

 mindennapos testmozgás; 

 káros szenvedélyek kialakulásának megelőzése stb; 
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Másodlagos prevenció: 

 szűrővizsgálatok: A kezdődő vagy kialakult elváltozások korai észlelése, 

kiszűrése; 

 gondozás: A kiszűrt elváltozások gyógykezelése, a folyamat 

súlyosbodásának megakadályozása beavatkozásokkal; 

 

 Szűrővizsgálatok: 

A szűrővizsgálatok korcsoportok szerinti elvégzése; 6-18 év között kétévenként, lehetőség 

szerint évente. 

A szűrővizsgálat tartalmazza: 

 testi fejlettség vizsgálata 

 érzékszervek működésének vizsgálata 

 látásélesség-vizsgálat 

 hallás-vizsgálat 

 színlátás-vizsgálat 

 vérnyomásmérés 

 golyvaszűrés 

 belgyógyászati vizsgálat 

 életmódbeli rizikótényezők feltárása 

 
 Gondozás: 

A kiszűrt rizikócsoportok gondozása meghatározott protokollok szerint, főként az alábbi 

betegségek esetében: 

 mozgásszervi elváltozások 

 gerincferdülés 

 tartáshibák 

 elhízás 

 magas vérnyomás betegség 

 
 Egészségnevelési, tanácsadási feladatok: 

Az iskolaorvos és a védőnő személyre szabott egészségnevelési tanácsokat elsősorban a 

szűrővizsgálatok, oltások, illetve a betegellátás során végzi. 

Iskolai tanórák keretében az iskolaorvos és/vagy a védőnő ismeretterjesztő előadásokat tart az 

alábbi témakörökben: 

 személyi higiénia 

 fogápolás 

 védőoltások jelentősége 

 serdülőkori testi változások 

 terhesség-megelőzés, fogamzásgátlás 

 nemi úton terjedő betegségek megelőzése 

 egészségkárosító szokások prevenciója (alkohol, dohány, drog) 

 alapvető elsősegélynyújtás, betegellátási ismeretek 

 daganat-megelőzés 

 egészséges testmozgás, tartásjavítás 
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 Iskolai testneveléssel kapcsolatos feladatok: 

Minden osztályban évente szükséges elvégezni a testnevelési csoportbesorolást. Az egyes 

tanulókat: 

 normál 

 könnyített 

 vagy gyógytestnevelésre kell besorolni.  

A testnevelési beosztást az iskolaorvos és a védőnő a testnevelő tanárral egyezteti. A 

gyógytornára szoruló tanulókat a szakrendelőben működő mozgásterápiára utalja az 

iskolaorvos. Az iskolaorvos javaslata alapján tartásjavító gerinctorna beépítése az iskolai 

testnevelés órák anyagába a Magyar Gerincgyógyászati Társaság ajánlása szerint. 

A tanulók fizikai állapotának mérését a testnevelés tantárgyat tanító nevelők végzik el a 

testnevelés órákon, tanévenként egy alkalommal.  

 

 Közegészségügyi feladatok: 
 

Védőoltások beadása: 

 Kampányoltások az ÁNTSZ által elrendelt időszakokban: 

6. osztály: DI-TE oltás 

 MMR oltás 

7. osztály: Hepatitis B elleni oltás 

 

 Környezet – egészségügyi feladatok: 

 

 tantermek, vizes helyiségek higiénés ellenőrzése 

 iskolai étkeztetés ellenőrzése 

 balesetvédelmi ellenőrzés 

 

12.10. Cselekvési program a tanév során 
 

 az iskolai szűrővizsgálatok, a gondozás egész évben folyamatosan történnek a 

pedagógusokkal egyeztetett időrend szerint 

 az egészségnevelési témakörökben igény szerinti ismeretterjesztő előadások tartása 

iskolai tanórákon 

 fokozott kapcsolattartás: 

 egészségtant, biológiát oktató tanárral (módszertani, szakmai anyagok 

biztosítása) 

 iskolai gyermek- és ifjúságvédelmi felelőssel 

 testnevelő tanárokkal 

 kortárs képzés városi szintű megszervezése az iskola felsőbb évfolyamai számára. 

Ezek során egyetemi hallgatók képeznek ki tanulókat, akik a megtanult 

ismereteket tovább adják saját kortársaiknak. (AIDS-prevenció, káros 

szenvedélyek prevenciója) 

 a biztonságos iskolai környezet megteremtése érdekében közös balesetvédelmi 

intézkedések az önkormányzat illetékeseivel, az iskolavezetéssel és az iskola-

egészségüggyel együtt. 

 pályázatok figyelése, közös pályázatok kidolgozása 
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12.11. Mentálhigiénés (lelki) egészségfejlesztés 

 

Az iskolákban is egyre gyakrabban jelentkeznek mentálhigiénés problémák, melyek 

többnyire magatartási, illetve viselkedési zavarokat jelentenek. 

A serdülőkori problémás viselkedések, kockázatkereső magatartásmódok (dohányzás, 

alkoholizálás, drogozás) hátterében önértékelési zavarok, alacsony stressztűrés, alacsony 

problémamegoldó képesség húzódik meg. Ezeknek a problémáknak a feldolgozásában 

feltétlenül szakember – pszichológus – segítségére van szükség. 

A lelki egészségfejlesztés megteremtése érdekében iskolapszichológusi rendelés 

működik iskolánkban.  

A pszichológus a lelki eredetű problémák feldolgozásában segít a tantestületnek. 

Szakmai ismeretei révén, olyan területeken adhat folyamatos segítséget a diákoknak, 

tanároknak, de akár a hozzá forduló szülőknek, amelyek felismerése, problémakezelése 

speciális szakmai felkészültséget követel, és amivel az iskola pedagógusai többnyire nem 

rendelkeznek. A pszichológiai tanácsadáson túl akár osztályfőnöki órák és társadalomismereti 

foglalkozások tartásával tudja szakmailag igényesebbé és színesebbé tenni az 

egészségfejlesztési munka didaktikai építkezését. Kívánatos bevonni a pszichológust a 

továbbképzések lebonyolításába is. 

 

12.12. Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos 

iskolai terv 
 

Elsősegélynyújtás: azonnali segítségnyújtás vagy beavatkozás, amelyet a sérült kap 

valamely sérülésére, vagy a hirtelen egészségkárosodása miatt, az orvos, vagy a mentők 

megérkezése előtt. 

Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításának célja, hogy a tanulók: 

 ismerjék meg az elsősegélynyújtás fogalmát 

 ismerjék meg az élettannal kapcsolatos legfontosabb alapfogalmakat 

 ismerjék fel a vészhelyzeteket 

 tudják a leggyakrabban előforduló sérülések élettani hátterét, várható 

következményeit 

 sajátítsák el a legalapvetőbb elsősegély-nyújtási módokat 

 ismerkedjenek meg a mentőszolgálat működésével 

 sajátítsák el, mikor és hogyan kell mentőt hívni 

  sajátítsák el a sebesülések ellátásának alapjait 

A fenti ismeretek elsajátítása nem önálló tantárgyként, hanem a természetismeret, biológia, 

testnevelés és osztályfőnöki órák keretei között folyamatosan, a tantárgyi tanterveknek 

megfelelően történik. 

A tanulmányi kirándulások is kiváló lehetőséget kínálnak az elsősegély-nyújtási 

alapismeretek elsajátítására. Az iskola éves programjában az egészségnapon készítjük fel 

diákjainkat az előforduló baleseti helyzetek elkerülésére és megoldására: 

– ismerkedjenek meg a mentőszolgálat felépítésével és működésével; 

– sajátítsák el, mikor és hogyan kell mentőt hívni. 

 

A pedagógusok számára is évi rendszerességgel szervezünk belső továbbképzéseket 

elsősegély-nyújtási témában. 
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13. A nemzetiséghez nem tartozó tanulók részére a 

településen élő nemzetiség kultúrájának megismerését 

szolgáló tananyag 
 

Vecsésen nagyon erősek a német nemzetiségi hagyományok.  

Ezért nagyon fontos, hogy a diákoknak legyenek ismereteik a velünk több száz éve együtt élő 

nemzetiségről. Ezen ismereteket alsó tagozaton a német nyelvbe és a készségtárgyakba 

integrálva oktatjuk. Felső tagozaton és gimnáziumban a történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek, német nyelv tantárgyak keretében lehet megoldani. 

A tananyag tartalmazza a következőket: 

 a nemzetiségek származása, 

 Magyarországra, ill. a településre és környékére kerülésük, 

 a nemzetiségek és a magyarok együttélése, közös küzdelmeik, 

 művészeti életük, 

 népszokásaik, ünnepeik, 

 nyelvjárásuk, 

 ismerkedés nemzeti gasztronómiájukkal, 

 híres személyiségek tevékenysége, 

 nemzetiségi napok és találkozók, 

 sportéletük. 

 

14. A tanulók munkájának ellenőrzése és értékelése 

 
A 2013/2014-es tanévtől iskolánk a törvényben meghatározott tájékoztatási 

kötelezettségének elektronikus naplón keresztül tesz eleget. 

 

A legfontosabb feltétel a kerettantervi követelmények teljesítése, ennek tükrében 

határoztuk meg a tantárgyi eredményesség szintjeit.  

 

Alsó tagozaton az 1. évfolyamon, és a 2. évfolyam 1. félév végén szöveges és szóbeli 

értékelést végzünk minden tantárgyból. A 2. évfolyam végétől 4. évfolyam végéig a tanulók 

teljesítményét osztályzatokkal értékeljük.  

 

Felső tagozaton és a gimnáziumban a tanulók teljesítményét osztályzatokkal értékeljük. 

A nevelőtestület általános tapasztalata, hogy a tanulók jobban elfogadják a konkrét, 

számszerű értékelést, ezáltal könnyebben tudják saját teljesítményüket mérni, és segíti őket az 

önellenőrzésben. 

 

Mentesítés: A testnevelés tantárgy esetében, ha a diákot egészségügyi okból felmentette 

az orvos, vagy az igazgató a szakértői bizottság javaslatára mentesítette bizonyos 

tárgy/tárgyak értékelése alól, a „mentesítve” bejegyzést alkalmazzuk.  
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14.1. Általános iskola alsó tagozat: 
 

Az első évfolyamon félévkor és év végén, a második évfolyamon félévkor a tanuló 

teljesítményét szövegesen értékeljük az alábbi fokozatok szerint:  

- kiválóan teljesített 

- jól teljesített 

- megfelelően teljesített, 

- felzárkóztatásra szorul.  

A 2. évfolyam végétől 4. évfolyam végéig osztályzatokkal értékelünk.  

 

Szóbeli feleletek értékelése: 

Jeles (5): Ha a helyi tantervi követelményeknek kifogástalanul eleget tesz. Ismeri, érti, tudja a 

tananyagot, mindezt alkalmazni is képes. Pontosan, szabatosan fogalmaz, ki tudja fejezni a 

lényeget. Tud önállóan, összefüggően beszélni, kérdéseit bátran megfogalmazza. 

 

Jó (4): Ha a tantervi követelményeknek megbízhatóan, csak kevés és jelentéktelen hibával 

tesz eleget. Apró bizonytalanságai vannak. Kisebb előadási hibákat vét. 

 

Közepes (3): Ha a tantervi követelményeknek pontatlanul, néhány hibával tesz eleget, nevelői 

segítségére (javítás, kiegészítés) többször rászorul. Ismeretei felszínesek. Kevésbé tud 

önállóan dolgozni, beszélni. Segítséggel képes megoldani szóbeli és írásbeli feladatait. Rövid 

mondatokban felel, gyakran kell segítő kérdéseket feltenni.  

 

Elégséges (2): Ha a tantervi követelményeknek súlyos hiányosságokkal tesz eleget, de a 

továbbhaladáshoz szükséges minimális ismeretekkel, jártasságokkal rendelkezik. Egyszavas 

válaszokat ad. Fogalmakat nem érti. Nem képes önálló feladatvégzésre. 

 

Elégtelen (1): Ha a tantervi követelményeknek a nevelő segítségével sem képes eleget tenni. 

A tantárgyi minimumot sem tudja. 

 
Írásbeli munkák értékelésének elve: 

A félévi és tanév végi minősítést az alsós munkaközösség egységes elvek alapján végzi. 

0-40 %  elégtelen 

  -60 %  elégséges 

  -79 %  közepes 

  -90 %  jó 

  -100 % jeles 

 

14. 2. Általános iskola felső tagozat és gimnáziumi évfolyamok 
 

A tanulók előmenetelét az 5-12. évfolyamokon osztályzatokkal (1-5-ig) értékeljük. A 

2013/2014-es tanévtől iskolánk a törvényben meghatározott tájékoztatási kötelezettségének 

elektronikus naplón keresztül tesz eleget. Így a félévi előmenetelt ebből a rendszerből 

kinyomtatott formában hozzuk a szülők tudomására, amit ők aláírásukkal vesznek tudomásul. 

Az év végi előmenetelükről a tanulók a bizonyítványukon keresztül értesülnek.  

 

Szóbeli feleletek értékelése: 

Jeles (5): ha a tanuló a kerettantervi követelményeknek kifogástalanul eleget tesz. Ismeri, érti 

és tudja a tananyagot, ismereteit alkalmazni is képes. Pontosan és szabatosan fogalmaz. A 
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szabályokat saját szavaival is vissza tudja adni, érti, és alkalmazni tudja azokat. A tananyagot 

szabadon, önállóan elő tudja adni. Ismereteit önállóan is képes gyarapítani. 

 

Jó (4): ha a tanuló a kerettantervi követelményeknek megbízhatóan, csak kevés, jelentéktelen 

hibával tesz eleget. Csak apró bizonytalanságai vannak, kisebb hibákat vét előadásában, a 

definíciókat tudja, ha nem is képes saját szavaival megfogalmazni. 

 

Közepes (3): ha a tanuló a helyi tantervi követelményeknek pontatlanul, néhány hibával tesz 

eleget. Nevelői segítségére többször rászorul. Ismeretei felszínesek. Kevésbé tud önállóan 

dolgozni, a tananyagot önállóan előadni. Segítséggel képes megoldani szóbeli feladatát, 

kifejezésmódja egyszerű, fogalmazása pontatlan. 

 

Elégséges (2): ha a tanuló a kerettantervi követelményeknek súlyos hiányosságokkal tesz 

eleget, de a továbbhaladáshoz szükséges minimális ismeretekkel, jártasságokkal rendelkezik. 

Rövid válaszokat ad. Fogalmakat ismer, de nem ért, az összefüggéseket részlegesen látja át. 

Nem képes önálló feladatvégzésre. 

 

Elégtelen (1): ha a kerettantervi követelményeknek nevelő segítségével sem tud (akar) eleget 

tenni. A minimum követelményeknek sem tesz eleget, továbbhaladása nem biztosított. 

 

Írásbeli munkák értékelése: 

 

Felső tagozat: 

0-29 %  elégtelen 

  -49%  elégséges 

  -74%  közepes 

  -84%  jó 

  -100% jeles 

 

Gimnázium: 

0-39%  elégtelen 

  -54%   elégséges 

  -69%  közepes 

  -84%  jó 

  -100% jeles 

 

 

Értékelés az érettségi előkészítő foglalkozásokon: 

- Az emelt szintű érettségi vizsgára előkészítő foglalkozások esetében a tanuló minősítése: 

részt vett.  

- Középszintű érettségi vizsgára előkészítő foglakozáson a tanuló évközi teljesítményét 

érdemjegyekkel értékeljük. 

 Azon tantárgyak esetében, melyekből még 11-12. évfolyamon is zajlik a tantárgy 

oktatása, az előkészítőn szerzett érdemjegyek az adott tantárgy félévi-, illetve év végi 

osztályzatának kialakításakor kerülnek beszámításra.  

 Azon tantárgyak esetében, melyekből 11-12. évfolyamon már nem zajlik a tantárgy 

oktatása, az előkészítő foglalkozás önálló tantárgyként jelenik meg. Az értékelésre a 

korábban ismertetett szabályok érvényesek. 
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14.3. A félévi és év végi osztályzatok kialakításának szabályai 

 
A félévi- illetve év végi osztályzatokat az évközi érdemjegyek elektronikus naplóban 

megjelenő, két tizedes értékű átlaga alapján, a következő szabályok szerint alakítjuk ki.  

 

1,81-tól elégséges (2) 

2,71-tól közepes (3) 

3,61-tól jó (4) 

4,51-tól jeles (5) 

 

A fenti határok alatt egy tizeddel, a szaktanár kompetenciája annak eldöntése – órai aktivitás, 

szorgalmi feladatok, a tanuló munkához való hozzáállása, stb. mérlegelésével –, hogy kíván-e 

lehetőséget adni a tanulónak a javításra.  

 

Alsó tagozatban minden tantárgyra vonatkozóan a következő szabály van érvényben: 

1,5-től 1,6-ig a tanító saját belátása alapján biztosíthat javítási lehetőséget, ill. 

megadhatja a jobb osztályzatot, 1,6-tól meg kell adni a jobb osztályzatot, 

2,5-től 2,6-ig a tanító saját belátása alapján biztosíthat javítási lehetőséget, ill. 

megadhatja a jobb osztályzatot, 2,6-tól meg kell adni a jobb osztályzatot, 

3,5-től 3,6-ig a tanító saját belátása alapján biztosíthat javítási lehetőséget, ill. 

megadhatja a jobb osztályzatot, 3,6-tól meg kell adni a jobb osztályzatot, 

4,5-től 4,6-ig a tanító saját belátása alapján biztosíthat javítási lehetőséget, ill. 

megadhatja a jobb osztályzatot, 4,6-tól meg kell adni a jobb osztályzatot. 

 

Első osztályban szöveges értékelést alkalmazunk mind félévkor, mind év végén. 

Irányadó: a 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 54.§ (2) 

 

Második osztályban első félév végén szöveges értékelést alkalmazunk, ám év végén az egész 

éves teljesítményt figyelembe véve, az első féléves értékeléseket is át- és beszámítva, 

osztályzattal értékelünk. 

 

15. A magatartás és szorgalom értékelése 
 

1-12. évfolyamig a magatartás és szorgalom értékelésénél a példás (5), jó (4), változó 

(3), rossz illetve hanyag (2) minősítéseket használjuk. Az értékelési elveket a tanulókkal 

osztályfőnöki órán, a szülőkkel az év eleji szülői értekezleten ismertetjük. 

Az 5-12. osztályban az osztályfőnöki órákon történik a magatartás és szorgalom 

értékelése. A félévi, év végi végleges minősítés megállapítása az osztályozó értekezleten 

történik az osztályban tanító nevelők együttes döntése alapján. 

 

15.1. A magatartás értékelése (a tanuló személyiségjegyeinek figyelembe 

vételével) 

 
Példás: az a tanuló, aki udvarias, illedelmes, társaival és minden felnőttel szemben. Részt 

vállal az iskolai, közösségi élet megszervezésében, vállalt feladatát példamutatóan teljesíti. 

Társaival toleráns és együttműködő. Óvja az iskola és környéke értékeit, munkájával segíti 

azok fejlesztését. Igazolatlan órái nincsenek. 
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Jó: az a tanuló, akinek viselkedése alapjában véve megfelel az iskolai és iskolán kívüli 

környezet elvárásainak. Motiválható iskolai, közösségi feladatok elvégzésére, vállalt feladatait 

igyekszik maradéktalanul teljesíteni. Társaival toleráns és együttműködő. Óvja az iskola és 

környéke értékeit, hozzájárul azok megőrzéséhez.  

 

Változó: az a tanuló, akinek a viselkedése néha normasértő /késik az órákról, igazolatlan 

mulasztásai vannak, de a törvényi szabályozások, ill. a házirend előírásain belül maradnak/, 

mind társaival, mind nevelőivel szemben, de szándékot mutat a konfliktusok elkerülésére. 

Iskolai, közösségi feladatok elvégzésére nem sok hajlandóságot mutat. Az iskolai környezet 

értékeinek megóvását nem tartja fontosnak.  

 

Rossz: az a tanuló, aki fegyelmezetlen, normasértő viselkedésével állandó 

konfliktushelyzeteket teremt mind társai, mind a felnőttek körében. A házirend előírásait nem 

tartja be. Viselkedése következtében a saját közösségének, az iskola egészének hátrányos 

megítélését vonja maga után. Az iskolai, közösségi élet szervezésében nem vesz részt, sok 

esetben hátráltatja azt. Magatartására az agresszivitás, az előítélet, a csúnya beszéd a jellemző. 

A környezete értékeit nem tekinti sajátjának, azokat rongálja. 

 

15.2. A szorgalom értékelése (a tanuló személyiségjegyeinek 

figyelembevételével) 
 

Példás: az a tanuló, akit a fegyelmezett, kitartó, képességeinek megfelelő tanulás jellemez. A 

tanítási órákon, a tanulással kapcsolatos iskolai és iskolán kívüli rendezvényeken aktívan részt 

vesz. Munkája folyamatos és megbízható. Képességeit a közösség (iskola, osztály) érdekében 

is kamatoztatja. 

 

Jó: az a tanuló, akit a fegyelmezett, képességeinek megfelelő tanulás jellemez. A tanítási 

órákon igyekszik aktívan részt venni. Kérésre vállalkozik a tanulással kapcsolatos iskolai 

rendezvényeken való szereplésre. Munkája folyamatos és megbízható. Szívesen kapcsolódik 

be a közösségi alkotó munkába. 

 

Változó: az a tanuló, akit váltakozó intenzitású, nem a képességeinek megfelelő tanulás 

jellemez. A tanítási órákon általában passzív, felkészülése rendszertelen. A munkájára a 

hiányosság jellemző. Bevonható a közösséggel kapcsolatos munkába. 

 

Hanyag: az a tanuló, aki munkáját, kötelességeit elhanyagolja, nem képességeinek 

megfelelően végzi. A tanítási órákon passzív, érdektelen. Közönyösségével, rendszertelen 

tanulásával hátráltatja társait és nevelői munkáját. Munkájára a hiányosság, rendetlenség 

jellemző. Indokolatlan mulasztásaival veszélyezteti az iskolai tanulmányainak sikerességét. 
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16. A tanulók fizikai állapotának felméréséhez szükséges 

módszerek 

 
A tanulók fizikai állapotának mérését a testnevelés tantárgyat tanító nevelők végzik 

el a testnevelés órákon, tanévenként egy alkalommal a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 

81.§-ának megfelelően.  

  A felmérés a „NETFIT” alapján került összeállításra. Lásd: Kézikönyv a NETFIT 

alkalmazásához Magyar Diáksport Szövetség, Testnevelés Módszertani Könyvek 

  A nevelők mérik a testösszetételt és tápláltsági profilt, az állóképességi profilt, a 

vázizomzat fittségi profilt és a hajlékonysági profilt. 

  A mérés eredménye alapján a tanulók fizikai állapotát, általános teherbíró képességét 

minősítik, az évente kapott eredményeket összehasonlítják, javaslatokat fogalmaznak meg a 

fejlődés érdekében. 

  A NETFIT lehetővé teszi diákok és szülők számára, hogy online környezetben követni 

tudják fittségi adataikat és tájékozódni tudjanak fejlődésükről. 

 

 

17. Komplex intézményi mozgásprogram 
Iskolánkban a testnevelés és a sport, a személyiségfejlesztés- és formálás egyik 

legfontosabb eszköze. 

 

Egészséges életmódra nevelés feladatai: 

- testi fejlődés támogatása 

- alapvető higiéniai szokások kialakítása 

- a keringési és légzőszervi betegségek megelőzése 

- szervi elváltozásokból adódóan a gyógytestnevelésre való átirányítás 

- stresszhelyzetek kezelése (kudarctűrés) 

- a napi minőségi étkezés- és folyadékbevitel szükségességére való nevelés 

- az életkori sajátosságoknak megfelelő mozgásos tevékenységek biztosítása 

- részvétel a különféle helyi szervezésű fittségi és más sportprogramokon 

- alternatív környezetben egy-egy kiemelt mozgásos tevékenység hangsúlyozása (pl. 

korcsolyázás) 

- tanulmányi kirándulások, az erdei iskolai programok, sport- és szabadidő táborok, és a 

túraszakkör egyik központi eleme a mozgás és az egészségtudatos életmódra nevelés 

- a városi sportegyesülettel - stratégiai együttműködés kialakítása 

- a tanulók fizikai állapotának mérése alapján javaslatok kidolgozása  

  

Helyi és NAT kompetenciák a testnevelésben: 

- a tanulás kompetenciái 

- kommunikációs kompetenciák 

- matematikai, gondolkodási kompetenciák 

- személyes és társas kapcsolati kompetenciák 

- kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái 

- digitális kompetenciák 

- munkavállalói és innovációs és vállalkozói kompetenciák 

- esztétikai és művészeti kifejező készség 
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A mozgásműveltség fejlesztése az alábbi csoportosításban valósul meg: 

- gimnasztika és rendgyakorlatok (prevenció-relexáció) 

- járások, futások,  

- szökdelések és ugrások 

- dobások, ütések 

- támasz-, függés- és egyensúlygyakorlatok 

- labdás gyakorlatok 

- önvédelmi- és küzdősportok 

- testnevelési és népi játékok 

- NETFIT 

- sportjátékok 

- atlétikai jellegű feladatok 

- torna jellegű feladatok 

- Kölyök Atlétika 

- alternatív környezetben űzhető sportok 

 

 1-4.osztályban a testnevelés feladata: 

- mozgáskultúra-fejlesztés 

- motorosképesség-fejlesztés 

- mozgáskészség kialakítás, mozgástanulás 

- versengések, versenyek 

- prevenció, életvitel 

 

 Tantárgyi kapcsolatok kialakítása 1-4.osztályban: 

- matematika: térbeli tájékozódás, geometriai alakzatok, algebrai műveletek, mérések, 

számfogalom 

- természettudomány: az emberi szervezet működésének megfigyelése, az izmok mozgása, 

életvitel, életmód, személyes tapasztalatok az élővilágban 

- vizuális kultúra: kifejezés, alkotás, kommunikáció 

- technika: anyagok és formálhatóságuk, közlekedési ismeretek, háztartás, 

- ének-zene: népi játékok, ritmusok, tánc 

- irodalom: szövegértés,  

- magyar nyelv: kifejezőképesség 

 

 5-8.osztályban a testnevelés feladata: 
- mozgáskultúra fejlesztése 

- motoros képesség fejlesztése 

- versengések, versenyek 

- prevenció, életvitel 

- egészséges testi fejlődés, egészségfejlesztés 

 

 Tantárgyi kapcsolatok kialakítása 5-8.osztályban: 

- matematika: térbeli tájékozódásszámolás, összehasonlítás, logika, valószínűség- számítás 

- természettudományok: mechanikai törvényszerűségek, egyensúly, középpont, időjárás, 

szabadesés, térkép ismeretek, az emberi szervezet felépítse és működése, állóképesség, erő, 

gyorsaság, testi-lelki harmónia 

- vizuális kultúra: térbeli kommunikáció, környezetünk, művészetek 

- informatika/digitális kultúra: táblázatok, grafikon 

- ének-zene: ritmusgyakorlatok 

- hittan: önismeret, jellem, társas kapcsolatok, csapatszellem 
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 Gimnázium 9-13.osztályban a testnevelés feladata: 

- mozgáskultúra fejlesztése 

- motoros képesség fejlesztése 

- versengések, versenyek 

- prevenció, életvitel 

- egészséges testi fejlődés, egészségfejlesztés 

- demokratikus szellemű nyitott téma és eszközválasztás 

- szabad, gondolkodó kreatív személyiségek fejlesztése 

 

 Tantárgyi kapcsolatok kialakítása 9-13.osztályban: 

- matematika: logika, analízis, valószínűség számítás, geometria, összehasonlítás, algebra 

- vizuális kultúra: tárgy és környezet kultúra, vizuális kommunikáció, művészeti stílusok 

- ének-zene: ritmus és tempó 

- hittan: önismeret, viselkedés, jellem, a másik fél tisztelete, BIOETIKA, csapatszellem 

- informatika/digitális kultúra: táblázatok, grafikonok 

- fizika: mozgások, erő, energia, felhajtó erő, periodikus mozgások, gravitáció tömegvonzás, 

egyensúly, súlypont 

- biológia: az emberi szervezet felépítése és működése, személyes higiénia, testápolás, 

elsősegélynyújtás. 

 

18. A tankönyvválasztás szempontjai 
 

A tankönyvválasztás általános pedagógiai elve: 

Iskolánkban az általános iskola alsó tagozata, felső tagozata és a gimnázium számára 

kell gondoskodnunk tankönyvekről. A tankönyvek kiválasztását az iskola szakmai 

munkaközösségei végzik a kerettanterv tartalmi követelményei alapján. A tankönyvek 

kiválasztása során alapvető szempont a magas szintű szakmai – pedagógiai - didaktikai 

megfelelőség, az eredményes taníthatóság, a tanulók életkori sajátosságaihoz, illetve 

felkészültségéhez való illeszkedés. A szakmai munkaközösségek a fenti keretek között 

maximális szabadságot biztosítanak az egyes tantárgyakat tanító szaktanároknak a 

választásban. 

 

Általános szempontok: 

 A tankönyvválasztás során arra törekszünk, hogy a tagozatokon belül (alsó, felső, 

gimnázium) egy-egy tantárgy esetében azonos tankönyvcsaládból tanuljanak 

diákjaink. Ez biztosítéka a megtanítandók átgondolt, egységes, következetes 

egymásra épülésének. 

 Törekszünk arra is – a lehetőségek figyelembevételével –, hogy a tagozatváltás 

esetén is felmenő rendszerben egységes tankönyvcsaládot használjunk 

 Kívánatosnak tartjuk azt is, hogy évfolyamokon belül a párhuzamos osztályok 

azonos tankönyvcsaládokat használjanak. Ez a belső mérések, a párhuzamos 

osztályok előmenetelének összevetése szempontjából alapvető fontosságú igény.  

 

19. A gyermekek, tanulók esélyegyenlőségét szolgáló intézkedések 
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A Nemzeti Köznevelésről szóló törvény 46. § (3) értelmében a gyermeknek joga van 

ahhoz, hogy képességeinek, érdeklődésének, adottságainak megfelelő nevelésben és 

oktatásban részesüljön. Ezért intézményünk is nagy hangsúlyt helyez a tanulók 

esélyegyenlőségének biztosítására. A gyermek- és ifjúságvédelmi felelős nyilvántartást vezet 

mindazon gyerekekről, akik veszélyeztetettek, hátrányos helyzetűek, vagy halmozottan 

hátrányos helyzetűek. A tanulók családjának anyagi helyzetétől függően a külön 

jogszabályban meghatározott esetekben térítésmentes, ill. kedvezményes étkezésben, 

tanszerellátásban részesülhetnek.  

 

 

20. Az otthoni felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok 

meghatározása 
 

Alsó tagozaton az egész napos iskolai oktatásban nem jellemző, hogy a gyerekek 

kapnak otthoni írásbeli vagy szóbeli házi feladatot, hiszen a napirendbe beépítettük a közös és 

önálló tanulásra fordítható időt. A hagyományos szervezésű osztályokban otthoni írásbeli és 

szóbeli munkát is adnak kollégáink. Az így kapott feladatokat a napközis csoportok tanulói az 

iskolában, a többiek otthon kötelesek elvégezni. Természetesen az egyes évfolyamok és 

csoportok számára kiadott feladatok igazodnak az életkori és képességbeli sajátosságokhoz. 

Felső tagozaton, az 5-6. évfolyamon, az azt igénylő tanulók a tanulószobán végezhetik 

el a házi feladatokat, a többiek számára otthoni kötelesség marad. A szóbeli és írásbeli 

feladatok itt is arányban vannak a tanulók terhelhetőségével és életkori adottságaival. 

Gimnáziumban a tananyaghoz kapcsolódó feladatok teljes egészben otthoni tanulást 

igényelnek, mennyiségük pedig az érettségi közeledtével természetesen fokozatosan nő. 

A tanulásban adódó nehézségeknél mindhárom iskolafokozaton korrepetálások, 

differenciált foglalkozások biztosítanak segítséget a tanulóknak. 
Ugyancsak lehetőség nyílik a tehetséges tanulók differenciált fejlesztésére a szorgalmi és 

versenyfeladatok ajánlásával, ill. a tehetséggondozó foglalkozások szervezésével. Az itt 

nyújtott tudástartalom mennyisége azonban nem veszélyeztetheti a tanuló kötelező 

feladatainak elvégzését. 

 

 

Melléklet/ Alsó-Felső-Gimnáziumi tagozat helyi tanterve 
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Legitimációs nyilatkozatok 

       


