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Helyzetelemzés, az intézmény bemutatása
Az iskola neve:
Pannon Oktatási Központ Gimnázium, Szakgimnázium, Technikum, Szakképző Iskola és
Általános Iskola
Az iskola rövid neve:

Pannon Oktatási Központ Gimnázium

Az intézmény székhelye:

2400 Dunaújváros, Pannon kert 1.

Az intézmény működésének törvényi feltétele:

az Alapító Okirat (Kivonat)

Az intézmény igazgatója:

Borgulya Zoltán

Telefon:

25 / 431-890

Fax:

25 / 431-890

e-mail:

info@pok.suli.hu

honlap:

www.pok.suli.hu

Az intézmény tagintézményei:
1) Pannon Oktatási Központ Gimnázium, Szakgimnázium, Technikum, Szakképző Iskola és Általános
Iskola Szegedi Tagintézménye, 6701 Szeged, Mars tér 13.
2) Pannon Oktatási Központ Gimnázium, Szakgimnázium, Technikum, Szakképző Iskola és Általános
Iskola Soproni Tagintézménye, 9407 Sopron, Pesti Barnabás u. 25.
3) Pannon Oktatási Központ Gimnázium, Szakgimnázium, Technikum, Szakképző Iskola és Általános
Iskola Váci Tagintézménye, 2600 Vác, Köztársaság út 62-64.
4 Pannon Oktatási Központ Gimnázium, Szakgimnázium, Technikum, Szakképző Iskola és Általános
Iskola Márianosztrai Tagintézménye, 2629 Márianosztra, Pálosok tere 1.
5) Pannon Oktatási Központ Gimnázium, Szakgimnázium, Technikum, Szakképző Iskola és Általános
Iskola Nagyfai Tagintézménye, 6750 Algyő, Nagyfa Pf.: 4.
6) Pannon Oktatási Központ Gimnázium, Szakgimnázium, Technikum, Szakképző Iskola és Általános
Iskola Solti Tagintézménye, 6320 Állampuszta- Solti telephelye
7) Pannon Oktatási Központ Gimnázium, Szakgimnázium, Technikum, Szakképző Iskola és Általános
Iskola Hartai Tagintézménye, 6320 Állampuszta- Hartai telephelye
8) Pannon Oktatási Központ Gimnázium, Szakgimnázium, Technikum, Szakképző Iskola és Általános
Iskola Sátoraljaújhelyi Tagintézménye, 3980 Sátoraljaújhely, Kazinczy u. 35.
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9) Pannon Oktatási Központ Gimnázium, Szakgimnázium, Technikum, Szakképző Iskola és Általános
Iskola Tököli Tagintézménye, 2316 Tököl, Ráckevei u. 2-6.
10) Pannon Oktatási Központ Gimnázium, Szakgimnázium, Technikum, Szakképző Iskola és Általános
Iskola Sándorházai Tagintézménye, 2407 Dunaújváros-Pálhalma-Sándorházai telephelye
11) Pannon Oktatási Központ Gimnázium, Szakgimnázium, Technikum, Szakképző Iskola és Általános
Iskola Bernátkúti Tagintézménye, 2407 Dunaújváros-Pálhalma-Bernátkúti telephelye
12) Pannon Oktatási Központ Gimnázium, Szakgimnázium, Technikum, Szakképző Iskola és Általános
Iskola Mélykúti Tagintézménye, 2407 Dunaújváros-Pálhalma-Mélykúti telephelye
13) Pannon Oktatási Központ Gimnázium, Szakgimnázium, Technikum, Szakképző Iskola és Általános
Iskola Szirmabesenyői Tagintézménye, 3711 Szirmabesenyő, Miskolci u. 3.
14) Pannon Oktatási Központ Gimnázium, Szakgimnázium, Technikum, Szakképző Iskola és Általános
Iskola Miskolci Tagintézménye, 3525 Miskolc, Fazekas u. 4.
15) Pannon Oktatási Központ Gimnázium, Szakgimnázium, Technikum, Szakképző Iskola és Általános
Iskola Kalocsai BV Tagintézménye, 6300 Kalocsa, Szent István király út 26.
16) Pannon Oktatási Központ Gimnázium, Szakgimnázium, Technikum, Szakképző Iskola és Általános
Iskola Budapest Kozma utcai Tagintézménye, 1108 Budapest, Kozma u. 13.
17) Pannon Oktatási Központ Gimnázium, Szakgimnázium, Technikum, Szakképző Iskola és Általános
Iskola Kiskunfélegyházi Tagintézménye, 6100 Kiskunfélegyháza, Móra tér 9.
18) Pannon Oktatási Központ Gimnázium, Szakgimnázium, Technikum, Szakképző Iskola és Általános
Iskola Budapest Venyige utcai Tagintézménye, 1108 Budapest, Venyige u. 1.
19) Pannon Oktatási Központ Gimnázium, Szakgimnázium, Technikum, Szakképző Iskola és Általános
Iskola Kecskeméti Tagintézménye, 6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 1.
20) Pannon Oktatási Központ Gimnázium, Szakgimnázium, Technikum, Szakképző Iskola és Általános
Iskola Szolnoki Tagintézménye, 5000 Szolnok, Jubileum tér 1/a
21) Pannon Oktatási Központ Gimnázium, Szakgimnázium, Technikum, Szakképző Iskola és Általános
Iskola Szigethalmi Tagintézménye, 2315 Szigethalom, Sport u. 4.
22) Pannon Oktatási Központ Gimnázium, Szakgimnázium, Technikum, Szakképző Iskola és Általános
Iskola Budapest Károly körúti Tagintézménye, 1075 Budapest, Károly krt. 3/a.
23) Pannon Oktatási Központ Gimnázium, Szakgimnázium, Technikum, Szakképző Iskola és Általános
Iskola Kaposvári Tagintézménye, 7400 Kaposvár, Cukorgyár köz 8.
24) Pannon Oktatási Központ Gimnázium, Szakgimnázium, Technikum, Szakképző Iskola és Általános
Iskola Kalocsai KKK Tagintézménye, 6300 Kalocsa, Szent István király út 2-4., 36-38.
25) Pannon Oktatási Központ Gimnázium, Szakgimnázium, Technikum, Szakképző Iskola és Általános
Iskola Bajai Tagintézménye, 6500 Baja, Bezerédj u. 4/a.
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26) Pannon Oktatási Központ Gimnázium, Szakgimnázium, Technikum, Szakképző Iskola és Általános
Iskola Kiskunhalas IOKK Tagintézménye, 6400 Kiskunhalas, Nagy Szeder István u. 1.
27) Pannon Oktatási Központ Gimnázium, Szakgimnázium, Technikum, Szakképző Iskola és Általános
Iskola Székesfehérvári AMK Tagintézménye, 8000 Székesfehérvár, Pirosalma utca 1-3.
28) Pannon Oktatási Központ Gimnázium, Szakgimnázium, Technikum, Szakképző Iskola és Általános
Iskola Békéscsaba Széchenyi utcai Tagintézménye, 5600 Békéscsaba, Széchenyi u. 4.
29) Pannon Oktatási Központ Gimnázium, Szakgimnázium, Technikum, Szakképző Iskola és Általános
Iskola Siófoki Tagintézménye, 8600 Siófok, Petőfi sétány 1.
30) Pannon Oktatási Központ Gimnázium, Szakgimnázium, Technikum, Szakképző Iskola és Általános
Iskola Kiskunhalas BV Tagintézménye, 6400 Kiskunhalas, Szegedi út 75.
31) Pannon Oktatási Központ Gimnázium, Szakgimnázium, Technikum, Szakképző Iskola és Általános
Iskola Szolnok Abonyi úti Tagintézménye, 5000 Szolnok, Abonyi út 36.
32) Pannon Oktatási Központ Gimnázium, Szakgimnázium, Technikum, Szakképző Iskola és Általános
Iskola Nagyecsedi Tagintézménye, 4355 Nagyecsed, Síp u. 7.

Az intézmény telephelyei:
1) 6701 Szeged, Mars tér 13. (Szegedi Fegyház és Börtön)
2) 9407 Sopron, Pesti Barnabás u. 25. (Sopronkőhidai Fegyház és Börtön)
3) 2600 Vác, Köztársaság út 62-64. (Váci Fegyház és Börtön)
4) 2629 Márianosztra, Pálosok tere 1. (Márianosztrai Fegyház és Börtön)
5) 6750 Algyő, Nagyfa Pf.: 4. (Szegedi Fegyház és Börtön III. objektum)
6) 6320 Állampuszta- Solti telephelye (Állampusztai Országos B.V. Intézet)
7) 6320 Állampuszta- Hartai telephelye (Állampusztai Országos B.V. Intézet)
8) 3980 Sátoraljaújhely, Kazinczy u. 35. (Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön)
9) 2316 Tököl, Ráckevei u. 2-6. (Fiatalkorúak B.V. Intézete)
10) 2407 Dunaújváros-Pálhalma-Sándorházai telephelye (Pálhalmai Országos B.V. Intézet Sándorháza)
11) 2407 Dunaújváros-Pálhalma-Bernátkúti telephelye
(Pálhalmai Országos B.V. Intézet - Bernátkút)
12) 2407 Dunaújváros-Pálhalma-Mélykúti telephelye
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(Pálhalmai Országos B.V. Intézet - Mélykút)
13) 3711 Szirmabesenyő, Miskolci u. 3. (Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet)
14) 3525 Miskolc, Fazekas u. 4.
(Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet)
15) 6300 Kalocsa, Szent István király út 26. (Kalocsai Fegyház és Börtön)
16) 1108 Budapest, Kozma u. 13. (Budapesti Fegyház és Börtön)
17) 6100 Kiskunfélegyháza, Móra tér 9.
(Pannon Oktatási Központ Gimnázium, Szakgimnázium, Technikum, Szakképző Iskola és Általános
Iskola Kiskunfélegyházi Tagintézménye)
18) 1108 Budapest, Venyige u. 1. (Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet)
19) 2400 Dunaújváros, Délivárosi út 5. (Tanműhely)
20) 6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 1.
(Pannon Oktatási Központ Gimnázium, Szakgimnázium, Technikum, Szakképző Iskola és Általános
Iskola Kecskeméti Tagintézménye)
21) 5000 Szolnok, Jubileum tér 1/a
(Pannon Oktatási Központ Gimnázium, Szakgimnázium, Technikum, Szakképző Iskola és Általános
Iskola Szolnoki Tagintézménye)
22) 2315 Szigethalom, Sport u. 4.
(Pannon Oktatási Központ Gimnázium, Szakgimnázium, Technikum, Szakképző Iskola és Általános
Iskola Szigethalmi Tagintézménye)
23) 1075 Budapest, Károly krt. 3/a
(Pannon Oktatási Központ Gimnázium, Szakgimnázium, Technikum, Szakképző Iskola és Általános
Iskola Budapest Károly körúti Tagintézménye)
24) 7400 Kaposvár, Cukorgyár köz 8.
(Pannon Oktatási Központ Gimnázium, Szakgimnázium, Technikum, Szakképző Iskola és Általános
Iskola Kaposvári Tagintézménye)
25) 6300 Kalocsa, Szent István király út 2-4., 36-38.
(Pannon Oktatási Központ Gimnázium, Szakgimnázium, Technikum, Szakképző Iskola és Általános
Iskola Kalocsai KKK Tagintézménye)
26) 6500 Baja, Bezerédj u. 4/a.
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(Pannon Oktatási Központ Gimnázium, Szakgimnázium, Technikum, Szakképző Iskola és Általános
Iskola Bajai Tagintézménye)
27) 6400 Kiskunhalas, Nagy Szeder István u. 1.
(Pannon Oktatási Központ Gimnázium, Szakgimnázium, Technikum, Szakképző Iskola és Általános
Iskola Kiskunhalas IOKK Tagintézménye)
28) 8000 Székesfehérvár, Pirosalma utca 1-3.
(Pannon Oktatási Központ Gimnázium, Szakgimnázium, Technikum, Szakképző Iskola és Általános
Iskola Székesfehérvári AMK Tagintézménye)
29) 5600 Békéscsaba, Széchenyi u. 4.
(Pannon Oktatási Központ Gimnázium, Szakgimnázium, Technikum, Szakképző Iskola és Általános
Iskola Békéscsaba Széchenyi utcai Tagintézménye)
30) 8600 Siófok, Petőfi sétány 1.
(Pannon Oktatási Központ Gimnázium, Szakgimnázium, Technikum, Szakképző Iskola és Általános
Iskola Siófoki Tagintézménye)
31) 6400 Kiskunhalas, Szegedi út 75. (Kiskunhalasi Országos Büntetés-végrehajtási Intézet)
32) 5000 Szolnok, Abonyi út 36.
(Pannon Oktatási Központ Gimnázium, Szakgimnázium, Technikum, Szakképző Iskola és Általános
Iskola Szolnok Abonyi úti Tagintézménye)
33) 4355 Nagyecsed, Síp u. 7.
(Pannon Oktatási Központ Gimnázium, Szakgimnázium, Technikum, Szakképző Iskola és Általános
Iskola Nagyecsedi Tagintézménye)
34) 8200 Veszprém, Külső-Kádártai út 12. (Veszprém Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet)

------------------------------------------------------------------Az intézmény OM azonosító száma: 200290
Az intézmény adószáma: 1838997-1-07
Az intézmény alapításának éve: 2003.
Az intézmény alapítója:

Humán-Pszicho 2002 Közhasznú Társaság

Az intézmény fenntartója:

Humán-Pszicho 2002 Oktató és Szolgáltató Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság

A fenntartó székhelye:

2421 Nagyvenyim, Határvölgyi utca 39.
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A fenntartó telephelye:

2400 Dunaújváros, Pannon kert 1.

A fenntartó adószáma:

21463787-1-07

Az intézmény jogállása:

jogi személy

Az intézmény felügyelete:
- A szakmai és törvényességi felügyeletet a fenntartó,
- A fenntartó tevékenység törvényességi felügyeletét a székhely és a telephelyek
vonatkozásában a területileg illetékes kormányhivatalok, illetve azok járási hivatalai látják el.
- Hatósági felügyelet és ellenőrzés: Oktatási Hivatal

Az intézmény típusa: Többcélú intézmény: közös igazgatású köznevelési intézmény
Alapfeladata (Nkt. 4. § 14. a))






általános iskolai nevelés-oktatás - felnőttoktatás esti munkarend szerint
gimnáziumi nevelés-oktatás - nappali rendszerű iskolai oktatás
gimnáziumi nevelés-oktatás - felnőttoktatás esti munkarend szerint
szakgimnáziumi nevelés-oktatás - felnőttoktatás esti munkarend szerint
szakközépiskolai nevelés-oktatás szakképző iskolában, Szktv. 125. § (1) b) alapján
2020. szeptember 1-től kifutó jelleggel - felnőttoktatás esti munkarend szerint
 felnőttoktatás,
 a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű
gyermekek, tanulók óvodai nevelése és iskolai nevelése-oktatása
Ellátható fogyatékosság típusa: A szakértői bizottság szakértői véleménye alapján
mozgásszervi fogyatékos, látássérült, hallássérült, enyhén vagy középsúlyosan értelmi
fogyatékos, beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan
fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (kevert
specifikus tanulási zavarral vagy hiperaktivitással és figyelemzavarral) küzdő tanulók.
Nevelő és oktató munkához kapcsolódó, nem köznevelési tevékenység (Nkt. 20. § (6) – (7) a)
A szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény (Szkt.) szerinti szakmai oktatás
Ellátott szakképzési alapfeladatok:



technikumi szakmai oktatás
szakképző iskolai szakmai oktatás
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Alapfeladatokon kívüli tevékenység:

iskolarendszeren kívüli képzés / felnőttképzés – a szakképzésről szóló 2011. évi
CLXXXVII. törvény (Szt.), a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény, a felnőttképzésről
szóló 2013. évi LXXVII. törvény rendelkezései alapján megvalósuló képzés, továbbá az alábbi
jogszabályok által nem szabályozott további képzések / továbbképzések.

szakmai vizsgáztatás – a komplex szakmai vizsgáztatás szabályairól szóló 315/2013.
(VIII. 28.) Korm. rendelet, és a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény szerint
Az intézmény működési területe: országos
Az intézmény munkarendje: nappali rendszerű iskolai oktatás
felnőttoktatás esti munkarend szerint
Az intézményi feladat ellátását szolgáló ingó és ingatlan:
A fenntartó által az intézmény kezelésébe adott ingó és ingatlan vagyontárgyak, a vagyoni
értékű bérleti szerződés, illetve leltár szerint, az intézmény használatába adott használati
tárgyak.

Székhely adatai:
A tagintézményben az oktatási tevékenységhez szükséges minden törvény által előírt helyiséget
a fenntartó oktatási, szolgáltatási szerződéssel, illetve együttműködési megállapodással biztosít
az iskola részére.
A telephelyeken az oktatási tevékenységhez szükséges minden törvény által előírt helyiséget a
fenntartó oktatási, szolgáltatási szerződéssel, illetve együttműködési megállapodással biztosít
az iskola részére.

Az intézmény vagyon feletti rendelkezési joga:
A fenntartó a saját tulajdonában lévő intézményének helyiségeit, felszerelési tárgyait az
oktatási intézmény rendelkezésére bocsátja.
Az intézmény vagyonleltárában szereplő és a rendelkezésre bocsátott felszerelési tárgyak felett
az intézmény vezetője rendelkezik.
Az intézmény vezetője – rendelkezésre bocsátott helyiségeket, tárgyi eszközöket –
csak a fenntartó vagy a tulajdonos hozzájárulásával adhatja bérbe.
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Az intézmény gazdálkodása:
Az intézmény részben önállóan gazdálkodó, az előirányzata felett részjogkörrel rendelkezik,
bérgazdálkodás tekintetében önálló. A részben önállóan gazdálkodó intézmény pénzügyigazdasági felügyeletét a Humán-Pszicho 2002 Oktató és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaság gazdasági szervezete látja el.
Az intézmény vezetőjének kinevezési rendje:
Az intézmény vezetőjét határozatlan időtartamra a Humán-Pszicho 2002 Oktató és Szolgáltató
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság egyetértésével az ügyvezető nevezi ki (pályázat
kiírása nélkül), menti fel és gyakorolja felette a munkáltatói jogokat.

Az intézmény egyéb jellemzői:
-

intézmény adószáma: 18389997-1-07

-

az intézmény pénzforgalmi számlaszáma: 10918001-00000081-92960007

-

az intézmény képviseletére jogosult neve: Borgulya Zoltán

Az intézmény fenntartójának bemutatása
A Humán-Pszicho 2002 Oktató és Szolágáltató Nonprofit KFT fő tevékenységi köre kezdetben
az antiszociális magatartású, illetve disszociális személyiségzavarú elítéltek, valamint az
alacsony iskolai végzettséggel rendelkező fogvatartottak, a roma etnikum és a fokozottan
hátrányos helyzetű magyar anyanyelvű tanulók oktatása, nevelése, képzése volt.
Tapasztalataink szerint az alacsony iskolai végzettséggel rendelkező bűnelkövetők helyzetét
gyökeresen csak gazdasági, társadalmi felemelkedésük változtathatja meg.
Céljaink megvalósítása érdekében 2003-ban létrehoztuk a Pannon Oktatási Központot, ami a
2003/2004-es tanévben még csak általános iskolaként működött, majd a 2004/2005-ös tanévtől
iskolánk többcélú intézménnyé vált. Az iskola – bár az ellátott feladatok köre folyamatosan
bővül – a mai napig kiemelt figyelmet fordít a szabadságvesztés büntetésüket töltő fiatalok és
felnőttek oktatására is, melyet országos keretek között szervez és irányít.
Tapasztalatainkat, melyeket a büntetés-végrehajtási intézetekben végzett munkánk révén
szereztünk, az évek során több saját szervezésű, országos jelentőségű konferencián osztottuk
meg a szakterület vezetőivel, illetve a téma iránt érdeklődőkkel, továbbá előadóként is több
alkalommal támogattuk a büntetés-végrehajtási intézetek szakmai rendezvényeit.
A 2004/2005-ös tanévtől kezdve számos OKJ-s szakképzést valósított meg az intézmény
iskolarendszeren kívüli oktatás keretében, a munkaerőpiac igényeihez igazodva, széles képzési
palettán. Ezt követően az ellátható tevékenységek bővítésének eredményeként iskolarendszerű
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szakképzések indítására is lehetőségünk nyílt. OKJ-s képzéseink köre a felmerült tanulói
igényeknek megfelelően folyamatosan gyarapodik, felnőttképzési engedéllyel rendelkező
intézményként jelenleg közel hatvan szakmát (iskolarendszeren kívüli tanfolyamok, valamint
iskolarendszerű képzések) oktathatunk.
Jelentős eredmény, hogy 2018-ban a tanfolyami oktatáson túl a vizsgáztatásra vonatkozó
jogosultságot is megszerezte az intézmény.
A Pannon Oktatási Központ Gimnázium fenntartójaként tevékenyen közreműködtünk abban,
hogy a 2011/2012-es tanévben elindulhatott a Pannon Dunaújvárosi Magángimnázium, a
város első nappali tagozatos, gimnáziumi oktatást kínáló magániskolája. Elsődleges célunk egy
magas színvonalú magángimnáziumi oktatás megvalósítása, mellyel egy teljesen új lehetőséget
kínálunk a dunaújvárosi és környékbeli továbbtanulni vágyó, nyolcadik osztályos tanulóknak.
Már régóta terveink között szerepelt, és a 2019/2020-as tanévtől elindul a „hagyományos”, négy
évfolyamos gimnáziumi oktatás mellett a „hatosztályos” oktatás is, ami igazi kuriózumnak
számít Dunaújvárosban, hiszen ilyen oktatási formát helyben nem kínált korábban még
egyetlen intézmény sem a dunaújvárosi diákoknak.
Tanulóink a magángimnáziumban minden tantárgyból magas színvonalú oktatásban
részesülnek, emellett kiemelt figyelmet fordítunk a természettudományos tantárgyakra, az
informatikai képzésre, valamint az idegen nyelvek oktatására. Délutánonként szükség szerint
korrepetálás, vizsgára, (akár emelt szintű) érettségire, felvételire való felkészítés,
tehetséggondozás vehető igénybe.
Iskolánk korszerű felszereltsége, és családias hangulatú, igényes, zöld környezete megfelelő
keretet biztosít az oktatáshoz, kellemes hangulatot a szabadidős programokhoz. Az iskolában
gazdag közösségi élet zajlik: diáksportkör, énekkar, zenekar, színjátszás, kreatív foglalkozások,
iskolaújság, stb.. Tanintézményünknek megfogalmazott célja, hogy olyan valós és használható
tudást, ismeretanyagot nyújtson diákjainak, melyek segítik a fiatalokat a pályaválasztásban,
hogy megtalálják azt a hivatást, mely leginkább megfelel az érdeklődési körüknek,
irányultságuknak – hiszen csak ez esetben lehet belőlük elégedett és kiegyensúlyozott ember.
A magángimnáziumi oktatás elindításával párhuzamosan az intézmény megszerezte a
jogosultságot, hogy a DExam és az ECL vizsgaközpontok akkreditált nyelvvizsgahelyeként
működjön, ezáltal lehetőséget biztosítva diákjainknak, hogy az általuk ismert helyszínen,
megszokott környezetben tehessenek vizsgát. Azóta a Pannon Oktatási Központban BGE
szaknyelvi és Goethe nyelvvizsgát is tehetnek az érdeklődők – hiszen a vizsgalehetőséggel
természetesen nem csak iskolánk diákjai, hanem bármely „külsős” jelentkező is élhet. A
nyelvvizsgákon túl informatikai tanfolyamokat is szervez az intézmény, és a jelentkezők ECDL
vizsgát tehetnek, ezáltal pedig „Európai Számítógép-használói Jogosítvány”-t szerezhetnek.
Napjainkban a Pannon Oktatási Központ Gimnázium már a nevelés-oktatás, illetve a különböző
szakmai képzések széles, s egyben színes palettájával van jelen Dunaújváros Megyei Jogú
Város pedagógiai, oktatási életében, illetve várja a település tanulni, továbbtanulni vágyó fiatal
(nappali tagozatos), és idősebb (esti tagozatos) polgárait.
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Oktatási intézményünk működését aktuálisan négy fő alappillére helyezzük:





POK Dunaújvárosi Magángimnázium;
a felnőttoktatás;
a felnőttképzés;
továbbá a nyelvi képzések, a nyelvoktatás, és nyelvvizsgáztatás.

Iskolánk története
2003. Az iskola alapítási éve. Intézményünk három intézményben kezdi meg az alapfokú
oktatást az ország különböző régióiban.
2004. Újabb intézmények kapcsolódnak be az oktatási körünkbe. Már 6 intézményben működik
az általunk szervezett alapfokú és középfokú oktatás. Ezeken kívül számítógép-kezelői,
valamint parkgondozói tanfolyamot is indítunk.
2005. Már 9 telephelyen szervezzük az oktatást.
2006. Bérbe vesszük a dunaújvárosi önkormányzattól a Kőris utcai épületet, felújítási
munkálatokkal oktatásra alkalmassá tesszük.
2006. szeptember 01. Létrehoztuk intézményünk dunaújvárosi székhelyét. Megindul a
felnőttoktatás iskolánkban, esti tagozaton: érettségire felkészítő szakközépiskolai, valamint
gyógypedagógiai asszisztensi képzésben.
2007. szeptember 01. Fontosnak tartottuk nappali tagozatos oktatás megvalósítását, így
felzárkóztató szakiskolai osztályt indítottunk.
2008. Iskolánk átvette az alsószentiváni általános iskola fenntartását, így most már ez is a
Pannon Oktatási Központ részét képezi, annak tagintézményeként üzemel.
2009. Szociális gondozó-ápoló OKJ-s képzés indul. Sikeresen zajlik le az első érettségi vizsga
iskolánkban. Újabb OKJ-s szakmákat tanulhatnak az érdeklődők.
2010. Újabb (büntetés-végrehajtási) telephelyekkel bővül iskolánk. Sikeres OKJ-s és érettségi
vizsga zajlik a Pannon Oktatási Központban. Elindul a Pedagógiai Szakszolgálat – ezzel is
bővítve az iskolánk által kínált lehetőségeket. Újabb OKJ-s képzések indulnak –
iskolarendszerben és tanfolyamként is. Egy közel egyéves felújítást és bővítést követően már a
kor igényeinek megfelelően felszerelt iskola várja a tanulókat, és ezzel intézményünk felkészült
a 2011/2012-es tanév legnagyobb kihívására is: a Dunaújvárosi Magángimnázium elindítására.
2011. szeptember 01. Nappali tagozaton elindul a gimnáziumi oktatás, a felnőttoktatásban
pedig új telephelyeken („civil” és büntetés-végrehajtási feladat-ellátási helyeken) kezdődik meg
az érettségire való felkészítés. Iskolánk akkreditált nyelvvizsga-helyként jogosultságot szerzett
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DExam és ECL vizsgák szervezésére, emellett az érdeklődők ECDL vizsgát tehetnek
intézményünkben, ezzel „Európai Számítógép-használói Jogosítvány”-t szerezve.
2013-tól Megkezdődött a dunaújvárosi székhely bővítése, a nappali tagozatos oktatás számára
tantermi és szakköri helyiségeket alakítottunk ki, valamint berendezésre került két öltöző és
egy konditerem.
2015. Az intézmény dunaújvárosi székhelyének bővítését indokolja, hogy egyre nagyobb a
magángimnázium iránti érdeklődés, már két osztály kezdte meg a 9. évfolyamot a Pannonban,
azóta minden évben két párhuzamos osztály kezdi meg tanulmányait, 2017-ben pedig három
osztály indult.
A feladat-ellátási helyek száma tovább növekszik (az új „civil” telephelyeken először esti
gimnáziumi oktatást, majd esti tagozatos általános iskolai oktatást is megvalósítva), a
dunaújvárosi székhely pedig folyamatos bővül, 2016-ra már aulával, tormateremmel és új
épületszárnnyal áll a nappali és esti tagozatos tanulók rendelkezésére. A nyelvvizsgalehetőségek terén is bővült az intézmény, tanulóink már Goethe és a BGE által kiadott
szaknyelvi bizonyítványt is szerezhetnek az iskola dunaújvárosi székhelyén.
2018. A tanfolyami oktatáson túl a vizsgáztatásra vonatkozó jogosultságot is megszerezte az
intézmény. Az iskola működési engedélyébe bekerült a hatévfolyamos gimnázium lehetősége
is, így a 2019/2020-as tanévi felvételi eljárás során már erre is jelentkezni tudtak az általános
iskolás diákok. Ez igazi kuriózum Dunaújvárosban, hiszen ilyen oktatási formát helyben nem
kínált korábban még egyetlen intézmény sem a dunaújvárosi diákoknak.
A felnőttoktatás területén számos újabb feladatellátási hellyel bővült az intézmény:
Dunaújvároson kívül már tizennégy városban szervezi a „civil” gimnáziumi oktatást, az
érettségi vizsgára történő felkészítést az iskola. Érettségi vizsgát minden évben szervezünk
felnőtt tanulóink számára, és rendszerint többen tesznek érettségi és szakmai vizsgát
fogvatartott diákjaink közül is.
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NEVELÉSI PROGRAM
Intézményünk általános oktatási-nevelési alapelvei
Iskolánk világnézetileg semleges, ebből következik, hogy pedagógiai programunk a célok
meghatározásában csakis a pedagógiai szükségletek számbavételéből indulhat ki. A NAT és a
kerettanterv meghatározza a nemzeti, az országos, a törvénnyel összhangban álló elvárásokat.
A fenntartó célszerű, eredményes, gazdaságos, költségkímélő tevékenységet vár el az iskolától.
Az iskola érdekei azt diktálják, hogy vonzó, a szükségleteket és igényeket kielégítő, érdekes,
reális programot kínáljunk. A szükségletek számbavételekor az iskola tanulóinak érdeke, az
iskola használóinak szükségletei a legfontosabbak.

1. Az iskola pedagógiai alapelvei














Az esélyegyenlőség és képesség szerinti differenciálás elve
Igazodás a tanuló egyéni fejlődési üteméhez
Értékközvetítés
Nyitottság. A piac és a gazdasági környezet igényeinek figyelemmel kísérése a képzés
tartalmában is az iskolafejlesztési tevékenységben
Hagyományos keretek közt korszerű, részben alternatív oktatás
Tanulóközpontúság az alapozásban, teljesítményközpontúság a középiskolában és a
szakképzésben
Aktivitásra ösztönző cselekedtető technikák alkalmazása
A fiatalok személyiségfejlődését elősegítő (pozitív irányú) és nem korlátozó iskola
megvalósítása
Tevékenységét az iskola a világnézeti pluralizmus és semlegesség jegyében végzi, és
egyben figyel a jövő fenntarthatóságára
Felzárkóztató oktatás biztosítja, hogy a tanulók ne a társadalom leszakadó,
gondoskodásra szoruló rétegéhez tartozzanak, hanem további tanulmányokra képes
fiatalokká és egyben a társadalom elfogadott tagjaivá váljanak
Intézményünk megteremti a feltételeket, hogy a sajátos nevelési szükségletű
gyermekeket elláthassuk. A fogyatékos tanulók különleges gondozási igénye biológiai,
pszichológiai és szociális tulajdonság-együttes, amely az életkori sajátosságokhoz
hasonlóan a tanuló nevelhetőségének, oktathatóságának, képezhetőségének jellegzetes
különbségeit fejezi ki.
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2. A nevelőtestület pedagógiai hitvallása
Pedagógiai programunkban megfogalmazott értékek, követelmények, a differenciált
tevékenységek mind azt a célt szolgálják, hogy a gyermekek adottságaikkal, fejlődésükkel,
iskolai és iskolán kívüli tanulásukkal, egyéb tevékenységeikkel, tapasztalataikkal összhangban
bontakoztassák ki személyiségüket. Az ismeretek elsajátítása eszköz a tanulók értelmi, önálló
ismeretszerzési, kommunikációs képességeinek kialakításához, fejlesztéséhez. Feladatunk,
hogy a tanulók szilárd ismeretekkel, képességekkel, akarati és érzelmi tulajdonságokkal
rendelkezzenek, melyek birtokában minden gyermek képes lesz a társadalomba való
beilleszkedésre.
Intézményünk pedagógiai programja a NAT-ban illetve a kerettantervben leírt és képviselt
értékekre, valamint a helyi sajátosságokból adódó szükségletekre és hagyományokra épül.
Pedagógiai feladatainkat az alábbiakban határozzuk meg:



a NAT-ban és a kerettantervben leírt egységes, alapvető tartalmak átadása,
elsajátíttatása
valamint az ezekre épülő differenciálás.

Képzésünk tartalma magában foglalja az emberre, a társadalomra, a művészetekre, a
tudományokra és a technikára vonatkozó kultúra alapvető eredményeit, a tanulók életkori
fejlettségi szintjének megfelelő kiválasztással és elrendezéssel.
A tananyag feldolgozása, összefüggéseinek feltárása megalapozza a tanulók:


műveltségét



világszemléletük, világképük alakulását



társas kapcsolatát



eligazodásukat saját testi-lelki világukban



tájékozódásukat szűkebb és tágabb környezetükben

Elsődleges szempontnak tekintettük pedagógiai programunk összeállításánál olyan
követelmények meghatározását, amely ösztönzi a személyiségfejlesztő oktatást. Ezért az
intézmény pedagógiai programja, tanítási-tanulási folyamata:


teret ad a színes, sokoldalú iskolai életnek, tanulásnak, játéknak, munkának



fejleszti a tanulók önismeretét, együttműködési készségüket



edzi akaratukat



hozzájárul életmódjuk, motívumaik, szokásaik, s az értékrenddel történő azonosulásuk
fokozatos kialakításához, meggyökereztetéséhez.
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A helyi pedagógia program alapja olyan közös gondolkodást kíván az iskolafenntartó és az
iskolahasználó részéről, amelynek középpontjában a tanulók:


tudásának,



képességeinek,



egész személyiségének fejlődése, fejlesztése áll.

Ennek során figyelembe kell venni, hogy az oktatás és nevelés színtere nemcsak az iskola és
óvoda, hanem a társadalmi élet és tevékenység számos egyéb fóruma is.
Ezen célkitűzések alapján személyiségfejlesztéssel kapcsolatos teendőink az alábbi konkrét
pedagógiai feladatok köré csoportosíthatók:
a) Az értelem kiművelése területén elvégezendő feladatok:



a megismerési vágy fejlesztése
tapasztalati és értelmező tanulás elsajátíttatása

b) A segítő életmódra való nevelés területén elvégezendő feladatok:



a pozitív szociális szokások kialakulásának, gyarapodásának segítése
a nevelők rendszeresen éljenek a segítő együttműködés változatos formáival, maguk is
példát mutatva

c) Az egészséges és kulturált életmódra nevelés területén elvégezendő feladatok:



a mintaszerűen egészséges életmód megismertetése a tanulókkal
a tanulói önértékelés rendszeressé válása a nevelő munka során is

d) A szakmai képzés alapozása területén elvégezendő feladatok:



a szabályhasználat képességének fejlesztése
az iskolán kívüli fórumok egyre hatékonyabb kihasználása
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Pedagógiai célok
1. Nevelési célok








Szeretnénk elérni, hogy tanulóink becsüljék meg az egyetemes és nemzeti értékeket,
legyenek toleránsak és nyitott világnézetű emberek. Törekedjenek műveltségük
gazdagítására. Legyenek tisztában a kulturált érintkezés és viselkedés szabályaival,
sajátítsák el azokat. Képessé kívánjuk tenni diákjainkat arra, hogy eligazodjanak a dolgok
és fogalmak világában, hogy értsék, és jól használják a szavakat, hogy logikusan,
szabatosan fogalmazzanak, értelmesen és kifejezően beszéljenek, olvassanak, hogy írásban
is magabiztosan és helyesen használják anyanyelvüket. Továbbá arra, hogy az
információszerzés és kommunikáció területén jártasak legyenek, s késztetést érezzenek
anyanyelvük elsajátítására.
Alkalmassá szeretnénk tenni őket a megszerzett képességeik alapján arra, hogy
tisztességesen érvényesüljenek az életben és a társadalomban, hazánkban és a
nagyvilágban. Ismerjék föl a helyzeteket és a lehetőségeket, hogy a kihívásokra pozitív
válaszokat tudjanak majd adni. Olyan ember az eszményünk, akit az iskola felvértezett
intellektuális értékekkel, olyan ember, aki ezeket önmaga és közössége érdekében
eredményesen tudja használni. Olyan ember, aki reálisan elérhető anyagi szinten értelmesen
meg tudja szervezni életét, akinek nem csupán az életszínvonal, hanem az életminőség is
fontos. Nyitott, érdeklődő egyéniség, aki fogékony az újra.
Ennek keretein belül ismerkedik meg a fenntartható fejlődés eszmerendszerével. A
fenntartható fejlődés pedagógiája közös jövőnk képének kialakítása, mely szerint bolygónk
megtapasztalása és a társadalmi problémák és kérdések megoldásában való részvétel új
módszereinek kidolgozása legyen a központi kérdésünk. Ennek megfelelően ez a javaslat
arra ösztönözhet, hogy az iskolában irányított fejlesztés történjék a megfelelő partnerek
részvételével annak érdekében, hogy megfelelő tanulási lehetőségeket lehessen biztosítani
a diákoknak a változó világban jelentkező jövőbeli kihívásokkal összhangban.
A piacgazdaságra való áttérés során a gazdasági - társadalmi változások felgyorsultak, a
munkavállalóknak többszöri szakmaváltásra, módosításra kell felkészülniük. Így a
felnőttoktatás eddig is meglévő át- és továbbképző funkciója még inkább előtérbe kerül.

2. Oktatási célok





Az intézmény általános iskolai, gimnáziumi, szakgimnáziumi, technikumi és szakképző
iskolai feladatokat lát el.
Az iskola célja a permanens képzés alapelemeiből egymásra épülő alap- és továbbképzési
formákat integráló iskolarendszer létrehozása, amely alternatív lehetőséget nyújt a képzési
idő, az iskolatípus és a megszerezhető végzettség tekintetében.
Fontosnak tartjuk, hogy a szakmai képzésen túlmenően a tanulók, idegen nyelvi képzést is
kapjanak, megismerjék a ma használatos szakmai nyelvet, az adott ország kommunikációs
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szokásait és általános ismereteket szerezzenek az ipar, a kereskedelem, a társadalom
működéséről.
Célunk, hogy sikerüljön a tanulókban kialakítani a társadalmilag hasznos
magatartásformákat, erősítsük bennük a motiváltságot tanulmányaik iránt, felkészítsük őket
a megalapozott pályaválasztási döntésre, segítsük őket élettervezésükben.
Azokat a tanulókat, akik a 10. évfolyam befejezése után nem kívánnak az érettségire
készülni valamilyen – a programunkban is szereplő – szakma megszerzésére szeretnénk
felkészíteni. A szakképzés területén további célunk, hogy az alacsonyabb évfolyamokon
folytatott orientációs képzés majd szakmai alapozás után a szakképző évfolyamokon
nyújtott ismeretek után tanulóink sikeres szakmai vizsgát tudjanak tenni.
A felzárkóztatás mellett nagy figyelmet fordítunk a tehetséggondozásra, a felsőfokú
tanulmányokra való felkészítésre
Minden képzési formában közös az általános műveltség megalapozása, illetve fejlesztése, a
humán és reálműveltség helyes arányának kialakítása
A tanulók ismerjék meg a demokratikus társadalom értékeit, az állampolgári jogokat és
kötelezettségeket.
A mozgáskorlátozott gyermekek legyenek felkészültek az önálló életvitelre.
A gyógypedagógiai nevelés egészét átható habilitációs, rehabilitációs nevelés célja az
értelmi fogyatékos fiatalok szocializációja, eredményes társadalmi integrációja.

3. További céljaink










Színvonalas oktató-nevelő munka végzése, az iskola hírnevének kialakítása és
versenyképességének fokozása.
Meg kell adnunk az utolsó lehetőséget - az igényszint megtartása mellett – a
leghátrányosabb helyzetben lévő tanulók esélyegyenlőségére is.
Változatos és rugalmas kereteket kell teremtenünk az igények kielégítésére.
A diákok tudásának oly mértékű emelése, hogy minél többen legyenek alkalmasak
felsőfokú tanulmányok folytatására.
Az iskola feladatának tartja, hogy biztosítsa diákjai igény szerinti napközi otthonos
ellátását.
Ökoiskolai kritériumrendszernek való megfelelés, valamint saját kritériumrendszerünk
bővítése.
Úgy gondoljuk, hogy az elsődleges belső partnereinknek tartozunk felelősséggel, hogy
igényeiket kielégítve kiváló szolgáltatást nyújtsunk. Természetesen ennek a kapcsolatnak
kölcsönösségen alapulónak kell lennie.
Ha válaszolni kívánunk korunk kihívásaira, tudomásul kell vennünk, hogy ma már nem
elegendő a tanórákon kifogástalanul tevékenykedő és az előírt viselkedésmintákat követő
gyerekeket nevelni. Fel kell készíteni őket a versenyre, a rájuk váró küzdelmekre, amelyek
átszövik életüket, gazdaságunkat, mindennapjainkat.
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Mindent meg kell tennünk, hogy egészséges, önmagukban bízó, képességeiknek és
adottságaiknak megfelelően teljesítő tanulókat bocsássunk ki az iskola kapuján, akik
önismeretük révén el tudják dönteni: hol kezdődnek és meddig terjednek adottságaik és
képességeik; hol húzódnak lehetőségeik és korlátaik határai; mikor érdemes kockázatot
vállalni, mikor szükséges ezek elől kitérni; hogyan lehet a sikerből hajtóerőt nyerni, s a
kudarcok után felállni és újra kezdeni.
Hangsúlyozzuk tehát a komplex személyiségfejlesztés felvállalását, amely az intellektuális
fejlesztés mellett az erőteljesebb nevelési funkciók vállalását is jelenti. Tanulóinknak - az
általános iskolában - nyolc év áll rendelkezésükre ahhoz, hogy képességeiket megismerjék,
érdeklődésüknek megfelelően tevékenységi területeket válasszanak maguknak.
Megismerjék - életkori sajátosságaikhoz mérten - szűkebb és tágabb környezetünket, a
világot, s az abban zajló természeti és társadalmi jelenségeket.
Megújulásra, önművelésre képes tanulókat kell nevelnünk, akik képesek – ha kell – életük
végéig tanulni, mert ezt követelik a társadalmi kihívások, a tudományok gyors fejlődése, az
információáradat. Fontos feladatunk tehát a tudás értékének helyreállítása, megbecsülése.

4. Az iskolai feladataink megvalósítása során kiemelt helyen kezeljük:
















a tanulók életkori sajátosságainak megfelelő fejlődését
a tanulási zavarok tüneteinek felismerését és korrekcióját
az önálló életvezetési technikák elsajátítását, gyakoroltatását
a képességfejlesztés során a differenciált segítségnyújtást
az eredményes társadalmi beilleszkedés feltételeinek megteremtését
a diákok felkészítését a továbbtanulásra
pályaorientációs foglalkozások keretében segítséget nyújtunk a gyerekeknek a számukra
legmegfelelőbb szakma kiválasztásához és megismeréséhez, irányt mutatunk a helyes
döntés meghozatalához
a diákok pozitív személyiségjegyeinek gazdagítását, a toleráns magatartásra való nevelést,
az általános emberi értékek, társadalmi normák tiszteletben tartását, azok elsajátíttatását, a
velük való azonosulást
a hátrányos és veszélyeztetett helyzetű gyerekekkel való törődést
a sajátos nevelési igényű tanulók nevelését, fejlesztését, amennyiben ez iskolai
közösségben megvalósítható
a gyermekek kommunikációs képességének fejlesztését
az alsós tanulókban a tanulási képesség kialakítását, helyes tanulási technikák
elsajátításának oktatását, megkönnyítve a felső osztályokba lépés nehézségeit
a játék tudatos alkalmazását az oktatás során az alsó tagozatban, hiszen a játékkal sok olyan
dolgot meg lehet tanulni könnyedén, amelyet sehol másutt nem
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a művészeti tevékenységek közül megismertessük tanulóinkkal a néptánc, a kézművesség
és a színjátszás alapjait, amelyet tanulóink képességeiknek megfelelően fejleszthetnek
hogy szabadidős tevékenységként támogassuk a tömegsportot - különös tekintettel a
labdajátékokat
az iskola értékeinek a megőrzését
az iskola kapcsolatainak gyarapítását, javítását
a tanulókban kialakítani a környezet- és természetvédelem fontosságát, lehetőségek szerint
nem az iskolapadban megtanítva, hanem a szabadban, hogy személyesen élhessék át a
természet érintését, hiszen csak így tudnak mindent megtenni környezetük megóvásáért
továbbá kialakuljon az az élménygazdagság és az iskolánk iránti szeretet, amelynek az lesz
az eredménye, hogy gyermekeit is ebbe az iskolába akarja majd íratni








Mindezeket az intézmény változatos tevékenységrendszere révén valósítja meg, amely
diákjainak tág teret ad a képességeik kipróbálására, kibontakoztatására, a tehetségeseknek az
érvényesülésére, a lemaradóknak a felzárkózásra. Mindehhez olyan légkört teremtünk,
amelyben a gyermek és felnőtt jól érzi magát.
5. Pedagógiai tevékenységünket meghatározó értékrend, emberkép








Az ember szabad választásra és megkülönböztetésre képes jó és rossz, igaz és hamis, szép
és rút között; ezért pedagógiánkban a jóságot, az igazságot, az igazságosságot és a
szépséget – a görög gondolkodók óta vallja ezt az európai kultúra – alapvető értéknek
tekintjük.
Az ember életét egyszeri és megismételhetetlen történésként éli meg: feszültségben és
harmóniára törekvésben önmagával, a többi emberrel, a környező világgal.
Az ember szuverén személyiség, akinek élete másokkal való kölcsönhatásban teljesedik
ki a családban, a lakóhelyi, az anyanyelvi, és az őt körülvevő kulturális, politikai és vallási
közösségben.
Az ember kultúrateremtő lény is, aki alakítja a környező világot, de – bár önmaga állandó
meghaladására képes – belőle kiszakadni nem tud, mivel önmaga is része a világnak.
Az ember felelősséggel rendelkező lény, akinek feladata, hogy megőrizze és gazdagítsa
önmagát, az emberi közösséget, a természetet, mely otthona, de amely hatalma alatt is áll,
és amelyet őriznie kell.
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A nevelő – oktató munka feladatai
Feladataink az esélyegyenlőség és képesség szerinti differenciálás alapján:

1.





tanulóinkban a képességek és készségek olyan szintű fejlesztésére van szükség, hogy a
célok között meghatározott szinteket teljesíteni tudja
fontos feladat olyan képzési szerkezet és olyan képzési formák kialakítása, ahol az adott
szakterületen a tanulók képességének és teljesítményének megfelelő végzettséget
szerezhet, szándékának és tanulmányi eredményének megfelelően felkészülhet a
munkába állásra, illetve a felsőfokú továbbtanulásra
az iskola biztosítja az átjárhatóság lehetőségeit

Feladataink „Igazodás a tanuló egyéni fejlődési üteméhez” elv alapján:

2.





az egyén érési üteméhez rugalmasan alkalmazkodó képzési utak biztosítása
a pedagógiai munkának az egyénre kell irányulnia
a személyiség- és képességfejlesztés előtérbe helyezése
Felzárkóztató oktatás keretén belül pályaorientációs foglalkozások segítségével a
tanulók megismerik négy szakmacsoport tevékenységformáit, szakmai lehetőségeit, s
így érdeklődési körüknek, a képességeiknek megfelelő szakma közelébe kerülhet.

Feladataink az értékközvetítés elve alapján:

3.








az iskola az embert és tanulóit teljes személyiségnek, test, lélek és szellem egységének
tekinti, az ismeretközvetítéssel egyenértékűnek tekinti munkájában a testi nevelést és a
személyiségfejlesztést
az iskola értéknek tekinti a tanulást, tudást, az egészséges életmódot, a humanista és
demokratikus gondolkodást
az egészséges nemzettudat és a világpolgári szemlélet egyensúlyát kívánja tanulóinkban
kialakítani
az iskola előnyben részesíti az együttműködést a versenyszférával, az ökológiai és a
technológiai szemléletet egyaránt fontosnak tekinti
az alapértékek olyan közös humanista alapot jelentenek, amelyre a pluralitás jegyében
többféle értékrend, világnézeti tartalom épülhet
Az iskolában cél, hogy a diákoknak olyan környezetet teremtsenek, amelyben
kifejleszthetik a fenntartható fejlődés társadalmi, gazdasági, politikai és környezeti
dimenzióinak komplexitását magában foglaló, a társadalmi folyamatokban részt vevő,
aktív állampolgári viselkedést.
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További, alapelveinkkel kapcsolatos feladatok:

4.









Az oktatómunka a hagyományos tanórai rendszerben, az értékelés az ötfokú
osztályozási skála alkalmazásával folyik, az iskolai házirend nagyrészt a korábbi
hagyományokra épül.
A tananyagban, különösen a szakképzésben, folyamatosan naprakész ismereteket kell
közvetíteni, a hatékonyság érdekében az iskola növeli az egyéni és a csoportmunka
arányát.
Az adott keretek között tág teret enged a pedagógusok egyéni és módszertani
szabadságának, hogy a nevelő-oktató munka megőrizze rugalmasságát, és könnyen
alkalmazkodjon a tanulócsoportok eltérő felkészültségi és nevelési szintjéhez.
Az iskola tiszteletben tartja a diákok jogait, igyekszik bevonni őket az iskolai életbe.
A szakiskolásokkal szemben támasztott növekvő emberi és szakmai elvárások
megkövetelik, hogy az iskola felsőbb évfolyamain az elméleti és gyakorlati munkában
egyaránt minél jobb teljesítményre késztesse tanulóit.

A nevelő-oktató munka eszközei, eljárásai

5.

A tanítási óra





A tanítási órák során igazodni kell a tanulók életkorához és egyéni fejlettségéhez
a kötelező órákon, a kerettanterv alapján készített helyi tanterv követelményeinek
teljesítése folyik
a nem kötelező órákat a tehetséggondozásra, a felzárkóztatásra és az ismeretek
elmélyítésére fordítjuk
a művészeti oktatás a tehetséggondozás mellett az önkifejezés és önmegvalósítás
színtere is egyben.

Kiemelt eszközök, eljárások
Nyelvválasztás
Iskolánkban angol és német, nappali gimnáziumban emellett spanyol, esetenként francia és
orosz nyelveket oktatunk. Telephelyenként változik az oktatott nyelvek fajtája a pedagógusok
végzettsége alapján. Az általános iskola 5-8. évfolyamain felnőttoktatásban heti 2 órában
oktatjuk az idegen nyelveket. A gimnázium nappali tagozatán nyelvi tagozaton heti 5 illetve a
2. nyelvet heti 3 órában, egyéb tagozat esetén 3-3 órában, a „NAT 2020” esetén első nyelvet 4,
második nyelvet 3 órában. Esti tagozaton heti 3 órában (a „NAT 2020” alapján esti
gimnáziumban az első és második idegen nyelv összóraszáma heti 3.).
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Élményközpontú nyelvoktatás
2018-ban
az
intézmény
bekapcsolódott
az
EFOP-3.2.14-17-2017-00002
számú "Élményközpontú nyelvtanulás módszertani és tartalmi kidolgozása és megvalósítása
középiskolás tanulók nyelvtudásának fejlesztésére a Pécsi Tudományegyetemen" című
projektbe, melynek keretében az angol és német nyelvet tanuló diákok tanórán kívüli nyelvi
foglalkozásokon, nyelvi napokon, nyári nyelvi táborokban és a célnyelvi országokba szervezett
tanulmányi kirándulásokon vehetnek részt. A Pécsi Tudományegyetemmel történő
együttműködés alapja a 2018 májusában megkötött együttműködési megállapodás. A Projekt
megvalósítási időszaka 2017. december 1. – 2020. december 30.
A nem formális nyelvtanulás ezen formái a nyelvtanulás hatékonyságát, a nyelvtanulási
motivációt és önállóságot hivatottak növelni olyan nyelvtanulási, nyelvoktatási módszerek és
tanulásszervezési eljárások alkalmazásával, melyek
o tanuló- és tevékenységközpontúak, fokozzák a tanulók aktívabb részvételét a nyelvtanulás
folyamatában,
o a tanulót életszerű idegen nyelvi kommunikatív feladatok elé állítják,
o autentikus, a tanuló személyes érdeklődéséhez kapcsolódó tartalmakkal fejlesztik a receptív
és a produktív nyelvi készségeket,
o kooperációra épülnek és biztosítják a célnyelvi kommunikáció lehetőségét a társakkal való
együttműködésben,
o kihasználják a digitális technológia által biztosított idegen nyelvű információforrásokat,
o a lehető legtöbb ponton kapcsolódnak a célnyelvi országok (virtuális) valóságához,
o támogatják a tanuló személyre szabott nyelvtanulási környezetének kialakítását.
A nyelvtanítás szakmódszertani eszköztárának megújítása érdekében az intézmény nyelvszakos
pedagógusait továbbképzések segítik, melyeken elsajátítják az újszerű, tanuló- és
cselekvésközpontú nyelvtanítási módszereket, az integrált tanítási környezetben alkalmazható
eszközök és technikák használatát, és beépítik azokat mindennapi tanítási gyakorlatukba, amely
ezáltal képes a tanulók idegen nyelvi kompetenciáinak hatékony fejlesztésére, változatos és
differenciált tanulásszervezésre, valamint az önálló nyelvtanulás támogatására.

Csoportbontás
Iskolánkban minden évfolyamon az idegen nyelvet, matematikát, valamint az emelt szinten
oktatott tantárgyakat tanítjuk csoportbontásban: biológia, kémia, fizika, informatika. A
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csoportbontás szükségességét az osztálylétszám (25 fő feletti osztálylétszám esetében) illetve a
tanulók képessége határozza meg.
A csoportbontások és egyéb foglalkozások szervezési elvei
A csoportbontás elsősorban a kerettantervi törvény és a fenntartó által az intézmény számára
biztosított óraszámok függvénye. Ezen kívül meghatározzák személyi és tárgyi feltételek,
tantárgy-pedagógiai jellemzők is.
A csoportbontás lehet




tantárgyi bontás - osztályon belül – az osztály több csoportban tanulja ugyanazt a
tananyagot (pl. informatika)
évfolyamszinten – több osztályból alakul csoport a tudásszint (pl. matematika, idegen
nyelv)
vagy az érdeklődés (pl. művészetek) figyelembe vételével

A tanulók tudásszint alapján beosztott csoportjaiban az átjárás lehetséges biztosított a tanuló
fejlődésének, haladásának figyelembe vételével. A csoportalakítás szakmai szempontok alapján
történik, mely kizárólag az intézmény kompetenciája a tanulók tudásszintjének mérése alapján.
Az emelt vagy középszintű szintű érettségi vizsgára készítő csoportok a 11. és a 12. évfolyamon
indulnak. Minden év áprilisában az intézmény vezetése közzéteszi ezek listáját a
foglalkozásokat vezető tanárok nevével, a tanulók május 20-ig adhatják le a tanuló és a szülő
által aláírt jelentkezési lapot.
A szakköröket, felzárkóztató foglalkozásokat, művészeti köröket, diákköröket, heti órarendbe
épített tanítási órán kívüli foglalkozásokat a diákok és/vagy a tantestület tagjainak
kezdeményezésére az igazgató engedélyével lehet indítani. Ezek általában a tanév elejétől
legkésőbb május 30-ig tartanak. A jelentkezéshez szülői aláírás szükséges. A jelentkezés egy
tanévre szól, tanév közben kilépni csak igazgatói engedéllyel, rendkívüli esetben lehet.

6.

Személyiségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok

Az iskolában dolgozó pedagógusoknak nagy a szerepe és felelőssége a formálódó
személyiségek kialakításában, hiszen minden percben, minden helyszínen, minden
cselekedetünkkel, gesztusainkkal, saját példánkkal hatunk tanulóinkra, tehát személyiségük
kialakítására is. Ebben a munkában meghatározó az iskola arculata, hagyományai, belső
környezetének légköre.
Olyan pedagógiai munkát szeretnénk folytatni, amelynek során a tanulóban rejlő fejlődési
lehetőségek minél szélesebben kiteljesednek, amelyben a tanulók tudásának, képességeinek,
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személyiségének fejlődése, fejlesztése áll a középpontban. Ebben a folyamatban kiemelt helyen
szerepelnek az alábbi feladatok:






tanulóinkban fejleszteni kell a magatartás és viselkedés kultúráit, normáit, szabályait
erősíteni kell a tanulók jellemét, erkölcsi és akarati tulajdonságait
tanulóinkat alkalmassá kell tenni önképzésre, átképzésre és vállalkozásra, az önismeret
fejlesztésére
érdeklődés felkeltése, nyitottságra nevelés
a világnézeti választás lehetőségének biztosítása, ösztönzés a saját véleményalkotásra

A személyiségfejlesztés során az iskola valamennyi dolgozójának szerepe van, de a
meghatározó feladatot az osztályfőnök látja el. Igyekszünk tehát olyan osztályfőnököket
megbízni, akik a tanulók megismerésére, tervszerű fejlesztésére nagy súlyt helyeznek. A
személyiségfejlesztő tevékenységnél fontos az értékek egyensúlya. Egyaránt figyelni kell a
biológiai lét értékeire, az "én" harmóniájára, a társadalmi eredményességre vonatkozó értékek,
a humanizált társadalom értékeinek kialakítására.

Személyiségfejlesztő alaptevékenységeink
Az értelem fejlesztése terén





Tanulási képességek fejlesztése: a tanulás tanítása osztályfőnöki, valamint szaktárgyi
órákon.
Információszerzés és információ feldolgozás, felhasználás módjainak elsajátítása
tanórákon, valamint informatika órákon és könyvtárhasználat során.
Kognitív képességek, illetve intellektuális készségek fejlesztése, logikus gondolkodásra
nevelés valamennyi tanórán és foglalkozáson.
Praktikus intelligencia fejlesztése minden évfolyamon, az iskolai élet teljes
tevékenységi rendszerében.

A pedagógusok és az osztályfőnök feladatai

7.

Elvárások a pedagógusokkal szemben





ismerje a részképesség-zavar tünet-együttesét
tudjon tanulási zavarok esetén sérülés-specifikus módszereket alkalmazni
tudjon differenciáltan oktatni, nevelni
ne érje semmiféle hátrányos megkülönböztetés részéről a tanulót
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az értékelésnél vegye figyelembe a tanuló eltérő képességeit
a teljesítmény mérésénél önmagához képest is nézze a fejlődést
a hátrányt nem jelentő képességtünetekben erősítse a tanuló kiemelkedési lehetőségeit,
sikerélményt biztosítva számára
nevelje a közösséget a képességek különbözőségének tolerálására

Elvárások az osztályfőnökkel szemben























az iskola pedagógiai programjának szellemében neveli osztályának tanulóit, munkája
során maximális tekintettel van a személyiségfejlődés jegyeire,
együttműködik az osztály diákbizottságával, segíti a tanulóközösség kialakulását,
kapcsolatot tart az osztály szülői munkaközösségével,
Az osztályfőnök közvetlen kapcsolatot tart fenn az osztályában érintett szülőkkel.
figyelemmel kíséri a tanulók tanulmányi előmenetelét, az osztály fegyelmi helyzetét,
minősíti a tanulók magatartását, szorgalmát, minősítési javaslatát a nevelőtestület elé
terjeszti,
levezeti az osztálya félévi és évvégi értekezletét,
szülői értekezletet tart,
ellátja az osztályával kapcsolatos ügyviteli teendőket: digitális napló vezetése,
ellenőrzése, félévi és év végi statisztikai adatok szolgáltatása, bizonyítványok megírása,
továbbtanulással kapcsolatos adminisztráció elvégzése, hiányzások igazolása,
segíti és nyomon követi osztálya kötelező orvosi vizsgálatát,
kiemelt figyelmet fordít az osztályban végzendő ifjúságvédelmi feladatokra, kapcsolatot
tart az iskola ifjúságvédelmi felelősével,
tanulóit rendszeresen tájékoztatja az iskola előtt álló feladatokról, azok megoldására
mozgósít, közreműködik a tanórán kívüli tevékenységek szervezésében,
lebonyolításában
javaslatot tesz a tanulók jutalmazására, büntetésére, segélyezésére,
részt vesz az osztályfőnöki munkaközösség munkájában, segíti a közös feladatok
megoldását,
órát látogat az osztályában,
szervezi az osztálykirándulást.
tájékoztatja a tanulókat az őket érintő határozatokról, szabályokról, illetve a
munkatervben szereplő feladatokról;
igazolja és esetenként engedélyezi a tanulók távollétét;
Szervezi és ellenőrzi az osztály tanulói ügyeletét.
Az osztályfőnök segíti a tanárok és az iskolavezetés kapcsolatát az osztállyal;
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8.

A sérült tanulók személyiségének fejlesztésére, a kiegyensúlyozottság kialakítására
törekszik, ha szükséges, indítványozza a tanuló szakvizsgálatát a szükséges felmentések
érdekében
szükség estén a tanuló iskolai magatartásáról, teljesítményéről adjon írásbeli véleményt
csak a legvégső estben kezdeményezze az iskolaváltást, eltanácsolást vagy az egyéni
munkarendet
A közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok

A magyar közoktatás rendszerének szinte teljes egésze annak megfelelően alakította szervezeti,
működési kereteit, tartalmát, hogy a tanulók értelmi, érzelmi fejlesztését közösségeken belül
kell végrehajtani. Ugyanis az egyén tevékenysége, annak hasznossága csak a közösség által
nyerhet visszacsatolást. Az iskolának törekednie kell arra, hogy kialakítsa azokat a megfelelő
közösségi kereteket, ahol a tanítás, tanulás, a társas kapcsolatok hatékonysága a
legoptimálisabban érvényesül.
A tanítási órán megvalósítható közösségfejlesztő feladatok
A diákok mindennapjaik jelentős részét több éven keresztül az iskolában, az osztályban töltik,
ezért nem mindegy, hogy milyen az a közeg, és mennyire képes nevelni. A
közösségfejlesztésnek hozzá kell járulnia diákjaink egyéni képességének, tehetségének
kibontakoztatásához, tanulási és továbbtanulási esélyének növeléséhez. Diákjainknak azonban
nem magukra hagyott egyéniségként, hanem a közösség aktív és alkotó részeiként kell
kiteljesedniük gimnáziumi éveik alatt. A közösség részeként az egyénnek (diáknak és tanárnak
egyaránt) bizonyos fejlesztési irányokat szükséges szem előtt tartani.
Az új információs környezetben eligazodó, és azt kritikai módon használó fiatalokat kívánunk
nevelni. A kommunikációs kultúra nemcsak a műveltség, a tudás alapja, hanem az egyén
szocializációjának, a társadalmi érintkezésnek, az egyéni és közösségi érdek érvényesítésének,
egymás megértésének, elfogadásának, megbecsülésének döntő tényezője. Fejleszteni kívánjuk
a beteg, sérült és fogyatékos embertársaink iránti elfogadó és segítőkész magatartást.
A tanárok (osztályfőnökök) közösségfejlesztő tevékenysége
Az iskolai szervezetben senki másnak nincs oly sok lehetősége a diákok jó vagy rossz
befolyásolására, mint a tanárnak. A tanárok állnak a közösségfejlesztés „első vonalában”.
Közöttük is kiemelkedő az osztályfőnökök szerepe. Minden oktatás egyben nevelőmunka is.
Az ismeretek, a készségek, a képességek elmélyítése során sokféle nevelő hatás éri a tanulókat.
Ha képesek vagyunk a tanítványaink műveltségét fejleszteni, akkor egyszersmind a neveltség
fokát is emeljük. A tanulók személyiségének sokoldalú fejlesztését csak tervszerűen kialakított
nevelési rendszerrel, gondosan egymásra épített nevelési tartalmakkal lehet megvalósítani. Az
osztályfőnök munkája során igyekszik céltudatosan összehangolni az iskolai és az iskolán
kívüli nevelési tényezőket. A tanulókkal közösen tervezi, elemzi és alakítja az osztály életét,
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biztosítja bekapcsolódását az iskola nevelési rendszerébe. Az osztályközösség arculatának
kialakításához megannyi lehetősége nyílik. A rendezvények, osztálykirándulások, színház- és
múzeumlátogatások teret adnak a tanulók megismeréséhez, a közösség formálódásának. Az
osztályfőnöki órán törekedni kell olyan légkör kialakítására, amely feloldja a tanulókban lévő
gátlásokat, segíti őket abban, hogy őszintén nyilatkozzanak meg. A tanulók aktív részvétele
elengedhetetlen mind az óra előkészítésében, mind a nevelési téma feldolgozásában.
Természetesen ügyelni kell az osztály speciális arculatának figyelembevételére. Fontos, hogy a
diákoknak legyen közösségi élményük, kialakuljanak közös rítusok, hagyományok. Legyenek
számukra kulcsfontosságú helyek, városok, épületek, mozik, kirándulóhelyek.
Megteremthessék maguknak környezetüket, osztálytermüket.
A diákönkormányzati munka közösségfejlesztési feladatai
Iskolánkban a diákönkormányzat (DÖK) egyre nagyobb szerephez jut a diákokat érintő
szabályozások, programok kialakításában, megvalósításában, véleményezésében. Mivel a
demokrácia nehezen tanulható, és az elsajátítása sok zökkenővel jár, hasznos lehet, ha a diákok
idejekorán megtanulnak önmaguk és társaik érdekében eljárni, fellépni. Iskolánkban a
diákönkormányzat túlnőtt a kezdetleges rendezvényszervező feladatkörön, tevékenysége a
tanulókat érintő valamennyi kérdésre kiterjed. Az iskolai diákönkormányzat az iskolai élet
egyik szervezője, a tanulók érdekeinek képviselője. Véleményt nyilváníthat, javaslattal élhet a
nevelési-oktatási intézmény működésével kapcsolatos valamennyi kérdésben. Évente
diákfórumot szervezhet, ahol az iskola tanulói közvetlenül kérhetnek és kaphatnak választ az
iskola vezetésétől. Dönt egy tanítás nélküli munkanap programjáról. A diákönkormányzat a
nevelőtestület véleményének kikérésével maga dönt saját működéséről, az ehhez biztosított
anyagi eszközök felhasználásáról, hatáskörei gyakorlásáról. Működését a diákmozgalmat
segítő pedagógus támogatja. Az osztály, illetve iskolai diákönkormányzat saját információs és
tájékoztatási rendszert hozhat létre és működtethet faliújság, iskolaújság, iskolarádió
formájában. A folyamatos kapcsolattartás mellett a DÖK szervezi a tanórákon kívüli
diákprogramokat, így a pl. a gólyatábort, segít a felvételi nyíltnapok lebonyolításában.
Az iskolai hagyományok ápolásával kapcsolatos közösségfejlesztés
A Pannon Oktatási Központ Magángimnázium gazdag hagyományokkal rendelkező iskola,
amire az ide jelentkező diákok és szüleik figyelmét már a felvételi tájékoztatókon, a nyílt
napokon felhívjuk. A tanév során diákjaink számos hagyományos rendezvényen vesznek részt.
Az iskola hagyományai a tanév rendjéhez igazodva a következők:







gólyatábor, gólyahét
tanévnyitó
családi nap
az 1956. októberi forradalom tiszteletére ünnepi műsor
Tök jó nap - Halloween party
Christmas party
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Iskolai karácsonyi gálaműsor
a végzős évfolyam hagyományokon alapuló szalagavató ünnepsége
sítábor
farsangi mulatság
ünnepség 1848. március 15-e alkalmából
megemlékezés a költészet napjáról
megemlékezés a Holokauszt Áldozatainak Emléknapja alkalmából április 16-án
Diáknap, diákigazgató választás
osztálykirándulások
évfolyam-kirándulások
a végzősök búcsúja, szerenád
iskolai ballagás.

Az iskolai közösségalkotást szolgálja iskolazászlónk, az egyenruha, valamint az iskola
címerével ellátott nyakkendő, melyek összetartozásunkat szimbolizálják és erősítik.

Közösségi szolgálat iskolánkban
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban Nkt.) rendelkezése
szerint 2016. január 1-jétől az érettségi bizonyítvány kiadásához ötven óra közösségi szolgálat
teljesítése szükséges, amelyet az érettségi vizsgára jelentkező tanulóknak kell igazolniuk.
Irányadó a 20/2012. (VIII. 31.) Emmi rendelet 133. § (1), mely szerint: „A középiskola feladata
és az intézmény vezetőjének felelőssége a tanuló választása alapján az iskolai közösségi
szolgálat megszervezése állami, önkormányzati, civil, nonprofit szervezetnél, illetve a
lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási
közösségek jogállásáról szóló törvény hatálya alá tartozó szervezetnél, középiskola
magánszeméllyel kötött megállapodása alapján magánszemélynél vagy saját intézményben”. A
sajátos nevelési igényű tanulók esetében a szakértői bizottság ez irányú javaslata alapján a
közösségi szolgálat mellőzhető (Knt. CXC./2011 6.§ (4) szellemében). A rendelet értelmében
a közösségi szolgálat helyszínén „tanítási napokon alkalmanként legkevesebb egy, legfeljebb
háromórás, tanítási napokon kívül alkalmanként legkevesebb egy, legfeljebb ötórás időkeretben
végezhető”
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Kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenység
Enyhe értelmi fogyatékos tanuló fejlesztési feladatai
Az első pedagógiai szakasz az 1-6. évfolyamot öleli fel. Ez a pedagógiai szakasz hosszabb időt
biztosít a tanuláshoz nélkülözhetetlen pszichikus funkciók fejlesztéséhez. A fejlesztésnek
figyelembe kell vennie a tanulók közötti nagyobb eltéréseket és ezt érvényesíteni kell a
műveltségi anyag megválasztásában, annak megfelelő kijelölésében. A képességfejlesztésben
hangsúlyosan jelen kell lennie a közvetlen érzéki tapasztalatoknak, a tárgyi cselekvéses
megismerésnek, a céltudatosan kiválasztott tevékenységnek.
A második pedagógiai szakasz két évet ölel fel, a 7. és a 8. évfolyamot foglalja magába. A
serdülőkorú enyhe értelmi fogyatékos tanulók fejlesztése az előző pedagógiai szakasz
eredményeire – elsődlegesen a megismerési módszerek további fejlesztésére, a szemléletes képi
gondolkodás nyomán kialakuló képzetekre, ismeretekre az elsajátított tanulási szokásokra épül.
Hangsúlyosabbá válik az önálló tanulási tevékenység. A tanítás – tanulás folyamatában előtérbe
kerül a verbális szint, de a tanulók fejlettségének megfelelően, differenciált módon jelen van a
manipulációs és a képi szint is.
A harmadik pedagógiai szakasz a 9. és 10. évfolyam, a kötelező alapfokú iskolázás befejezését
jelenti. A cél elsősorban az ismeretek megerősítése, szintetizálása, a tudáselemek rendszerbe
illesztése, alkalmazása, a pályaorientáció, az önálló életvezetési technikák tudatos gyakorlása.

A beilleszkedési, magatartási nehézségekkel összefüggő pedagógiai tevékenységek
A tanulók beilleszkedését segítő tevékenységünket nem lehet mereven elválasztani az
előzőekben mondottaktól. Egész munkánk alapja a kölcsönös bizalom légköre. Úgy érezzük,
eddig is nagy odafigyeléssel törődtünk a tanulókkal, emberségesen oldottuk meg problémáikat.
Fontos, hogy érezzék azt, ezek alatt az évek alatt megteremtődik az egyén és a közösség
összhangja, a humanitás, a tolerancia, a szolidaritás jegyében. Igyekszünk gondolataikat,
javaslataikat kérni, cselekedtetni az őket megillető döntéseknél, miközben átélhetik a választás,
a megbízás felelősségét. Önismeretük, véleményalkotásuk, a szokásokhoz való
alkalmazkodásuk, a törvények betartása és betartatása az együttélés szabályainak vállalása
egyre alkalmasabbá teszi tanítványainkat arra, hogy a társadalomba beilleszkedjenek. A
büntetés-végrehajtási intézetekben tanulók kivétel nélkül hátrányos helyzetűek, és alacsony
iskolai végzettségűek, ezért szakmai képzettség nélkül szinte lehetetlen a munkaerőpiacon való
elhelyezkedésük. Ahhoz, hogy a mai magyar társadalomba visszaintegrálódjanak, feltétlenül
szükséges az alapfokú iskolai végzettség hiányának pótlása, valamint erre ráépítve a mai kor
igényeinek megfelelő kompatibilis szakma megszerzése annak érdekében, hogy képesek
legyenek az antiszociális életmódjuk megváltoztatására. Általános iskolai tanulóink nem
tankötelesek. Többé-kevésbé sérültek már valahol, önbizalmuk, önértékelésük, kritikai érzékük
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nem megfelelő mértékű, magatartásuk, viselkedésük a legkülönbözőbb irányú szélsőségeket
mutatja.
A magatartás-zavaros fiatalok egy része az ismeretek elsajátításában, a szociális tanulásban
bizonyos mértékben elmaradt (retardált) hasonló korú társaitól, de rendelkezik a fejlődés
potenciális lehetőségével. Különleges bánásmódot igényelnek, mert különféle részképességzavarokkal küzdenek. Lemaradásuk behozható, sőt teljesítménye is emelhető, és felhozható az
átlagos követelmények szintjére szakszerű, differenciált foglalkozásokkal.
Problémáikhoz még hozzájárulhatnak a szocializációjuk hiányosságaiból adódóan,
beilleszkedési problémáik sorozata, mely számos esetben súrolja a deviancia határát. Alapvető
gondot okoz társas magatartásuk, erkölcsi életük, életvitelük és érzelmi életük
kiszámíthatatlansága. A magatartás-zavar előidézőjének elsősorban a környezeti szociokulturális problémákból adódó hatásokat tartjuk: az elhagyatottságot, az ismerethiányt, a
tanulási problémát, a beilleszkedési és kapcsolatteremtő képesség hiányát, és nem utolsó sorban
a nehezen nevelhetőséget. A deviáns magatartás kialakulásában döntő szerepe van a környezeti
hatásoknak, a szubkulturális életmódnak és a hibás szocializációnak.

A tehetség, képesség kibontakoztatását segítő tevékenység
Szeretnénk elérni, hogy az iskolába érkező eltérő adottságú és motivációjú tanulók a
személyiségüknek megfelelően lehetőséget kapjanak ismereteik bővítésére, képességeik és
készségeik fejlesztésére. Kiemelten kívánunk foglalkozni a jó képességű, valamely területen
kiemelkedő tehetséget mutató tanulóinkkal. Tudatosítani kívánjuk bennük, hogy a tehetséget
fejleszteni kell, eredményeket csak kitartó munkával, gyakorlással érhetnek el. Hangsúlyozzuk
az önművelés, önálló ismeretszerzés szerepét.
A 2005-ben bevezetésre kerülő új érettségi vizsga követelményei a tehetséggondozásra
hangsúlyozottan hívják fel a figyelmet. Célunk, hogy minél több tanulót juttassunk el az
emeltszintű érettségi vizsga letételéhez és a továbbtanuláshoz,
Oktató-nevelő munkánk fontos eleme a pályaorientáció, mely a tanulóink sikeres
beilleszkedését szolgálja.
Ennek érdekében







népszerűsítjük az emeltszintű oktatást
tanítási órákon differenciált foglalkozásokat tartunk
támogatjuk a tanulás mellett az önálló témafeldolgozást
továbbtanulók részére előkészítőket szervezünk
iskolaszintű tanulmányi versenyeket szervezünk
az önfejlesztés elősegítésére rendelkezésre áll a könyvtár
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A tehetséges továbbtanulni szándékozóknak egyéni foglalkozásokat tartunk, versenyeztetjük
őket, illetve lehetőséget biztosítunk számukra, hogy bekapcsolódhassanak szakképzési
programjainkba. Pályázataink, vetélkedőink is segítik őket a felkészülésben.
A tehetséggondozás számunkra azt jelenti, hogy keressük a tanulókban azokat az adottságokat,
amelyek alapján a legkönnyebben fejleszthetők, s amelyek kiművelése a legtöbb
sikerélményhez juttathatja őket. Ezért az általános képzést mindvégig sokoldalú
képességfejlesztés kell, hogy jellemezze, hiszen minél sokszínűbb a képzés, annál többféle
tehetség mutatkozhat meg. Egyes tehetségfajták - például a matematikai, a zenei, a nyelvi
tehetség felismerésének és kiművelésének járt útja van Magyarországon. Mások, mint például
az irodalmi, képzőművészeti, informatikai, technikai, szervezői, vállalkozói, politikai, vezetői
tehetségnek a felismerésére és kibontakoztatására is szeretnénk hangsúlyt fektetni. Igyekszünk
bevonni a zenei, képzőművészeti irányba szakosodott oktatási intézményeket iskolánk
tehetséges tanulóinak fejlesztésébe, ezáltal bővítve a tanulóink rendelkezésére álló
lehetőségeket.
A tehetségek elkülönült nevelését nem tartjuk követendőnek, mert tehetségpazarláshoz vezet és
a társadalmi békét veszélyezteti. Összehasonlító pedagógiai vizsgálatokból ismert, hogy az
iskolarendszer a legtöbb tehetséget akkor tudja kibontakoztatni, a köz érdekeinek szolgálatára
nevelni és hasznosan kiművelni, ha a különböző képességű tanulókat viszonylag hosszú ideig
együtt nevelik. Nemcsak azért, mert a különféle tehetségek különböző életkorban ismerhetők
fel (pl. a zenei tehetség sokkal korábban nyilvánul meg, mint a szervezőtehetség), hanem azért
is, mert a jó teljesítmény korai életkorban igen gyakran csupán a szülői ház erősebb
támogatásából adódik, s nem bizonyít valóban kiemelkedő adottságokat.
A tanórai foglalkozásokon igyekszünk teret adni a tehetséges tanulóknak, kiselőadások
tartásával, nehezebben haladó társaik segítésével, szorgalmi feladatok kitűzésével igyekszünk
ébren tartani érdeklődésüket, biztosítani fejlődésüket. Ösztönözzük őket tanulmányi
versenyeken való részvételre és segítjük őket az azokra történő felkészülésében.
Differenciált képességfejlesztésre ad lehetőséget a nem kötelező tanórai foglalkozásokon
(fakultatív foglalkozások), valamint szakköri foglalkozásokon való részvétel is.
A felső tagozaton a 6. 8. évfolyamon, valamint a gimnáziumi oktatásban tanulóink
továbbtanulását elősegítő felvételi előkészítő foglakozásokat tartunk matematikából és magyar
nyelvből.
Szakköreinket és érdeklődési köreinket is úgy szervezzük meg, hogy azok lehetőséget adjanak
differenciált képességfejlesztésre.
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A tanulók döntési folyamatokban való részvételi jogának gyakorlása
A diákönkormányzat az iskola diákjainak érdekvédelmi és jogérvényesítő szervezete. A
diákönkormányzat véleményt nyilváníthat, javaslattal élhet a nevelési-oktatási intézmény
működésével és a tanulókkal kapcsolatos valamennyi kérdésben. A diákönkormányzat saját
szervezeti és működési szabályzata szerint működik. Jogait a hatályos jogszabályok,
joggyakorlásának módját saját szervezeti szabályzata tartalmazza. A működéséhez szükséges
feltételeket az intézmény vezetője biztosítja a szervezet számára.
A diákönkormányzat véleményét – a hatályos jogszabályok szerint – be kell szerezni:





az iskolai SZMSZ jogszabályban meghatározott rendelkezéseinek elfogadása előtt,
a tanulói szociális juttatások elosztási elveinek meghatározása előtt,
az ifjúságpolitikai célokra biztosított pénzeszközök felhasználásakor,
a házirend elfogadása előtt

A vélemények írásos vagy jegyzőkönyvi beszerzéséért az intézmény igazgatója felelős. A
jogszabály által meghatározott véleményeztetésen felül az intézmény nem határoz meg olyan
ügyeket, amelyekben a döntés előtt kötelező kikérni a diákönkormányzat véleményét.

A tanuló, iskola, pedagógus együttműködésének formái
A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola
igazgatója, a diákönkormányzat felelős vezetője és az osztályfőnökök tájékoztatják. Az iskola
igazgatója legalább évente egyszer a diákközgyűlésen valamint a diákönkormányzat
vezetőségének ülésén. A diákönkormányzat vezetője havonta egyszer a diákönkormányzat
vezetőségének ülésén, az osztályfőnökök folyamatosan az osztályfőnöki órákon. A tanulót és a
tanuló nevelőjét, és az oktatásért felelős vezetőt a tanuló fejlődéséről, egyéni haladásáról a
szaktanárok folyamatosan (szóban, illetve az ellenőrző könyvön keresztül írásban)
tájékoztatják.
A tanulók kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg, illetve
választott képviselőik, tisztségviselőik útján közölhetik az iskola igazgatóságával, a nevelőkkel.
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Iskolahasználók részvétele az iskola közéletében
A nevelés, a nevelő és a tanuló személyes kapcsolata

1.

Bár a diákok nevelése az egész társadalom feladata, különösen nagy a szülők, valamint a
nevelési intézmények felelőssége. A nevelés és az oktatás nem választható el egymástól, s
mindkettőnek a tanuló érdekét kell szolgálnia. Az iskolai nevelés elsősorban a tanítás és tanulás
folyamatában valósul meg. Ennek során a tanítvány a maga teljes személyiségében gyarapodik,
de a felnőtt nevelő személyisége is teljesebbé válik. A nevelő magatartása, erkölcsisége minta
a tanuló előtt, ez felelősséget ró a pedagógusra.
A tanuló nevelése a család és az iskola közös felelőssége

2.

A nevelés alapvető színtere a család. Iskolánk nem kívánja csorbítani a szülők jogait,
ugyanakkor nem is vállalhatja át alapvető kötelességeiket. Az iskola pedagógusai igyekeznek
felismerni a családi nevelés hiányosságaiból eredő (elsősorban nyelvi-kommunikációs és
viselkedésbeli) hátrányokat, és segíteni azok csökkentését. Pedagógiai munkánkban számítunk
a szülői ház támogatására, a nevelési céljainak megvalósításában és a megfelelő módszereinek
kidolgozásában törekszünk a szülőkkel való együttműködésre, és követelményeink igazodnak
a gyermekek teherbíró képességéhez.
Tanulói részvétel

3.







Az azonos évfolyamba járó és közös tanulócsoportot alkotó tanulók egy
osztályközösséget alkotnak. Az osztályközösség az intézmény diákönkormányzatának
legkisebb egysége.
Az osztályközösség tagjaiból 2 fő tagja az iskolai diákönkormányzat vezetőségének. A
tanulók közös tevékenységük szervezésére diákköröket hozhatnak létre, amelyeket
szeptember 15-ig hirdetnek meg.
A tanulók, a tanulóközösségek és a diákkörök érdekképviseletét az iskolai
diákönkormányzat látja el. Jogköreit magasabb jogszabályok rögzítik.
Fontos célkitűzéseink között szerepel, hogy iskolánk tanulói érezzék, hogy az ő
részvételük is rendkívül fontos az iskola közéletében. Jó lenne, ha mindegyikben
kialakulna az az igény, hogy a képességei szerint valamilyen formában tegyen az
intézményünkért valami hasznosat, részt vegyen aktívan a közéletben.
Pedagógusi részvétel

4.


A nevelőtestület a nevelési- oktatási intézmény pedagógusainak közössége, nevelési-,
oktatási kérdésekben az intézmény legfontosabb tanácskozó és határozathozó szerve. A
nevelőtestület tagjai a nevelési- oktatási intézmény valamennyi pedagógus munkakört
betöltő alkalmazottai, valamint a nevelő- oktató munkát segítő felsőfokú végzettségű
dolgozói.
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Egy tanév során a nevelőtestület a következő értekezleteket tartja:
 alakuló értekezlet;
 tanévnyitó értekezlet;
 tanévzáró értekezlet;
 félévi és év végi osztályozó értekezlet;
 munkatervben rögzített számú nevelési értekezlet;
 Havonta egyszer munkaértekezlet;
 Rendkívüli nevelőtestületi értekezletet kell tartani, ha a tantestület tagjainak
legalább 20 %- a vagy az iskola, óvoda vezetője kéri, ill. indokoltnak tartja vagy
a szülői szervezet kezdeményezi;
A nevelőtestület a feladatkörébe tartozó ügyek elkészítésére vagy eldöntésére tagjaiból
meghatározott időre vagy alkalmilag bizottságot hozhat létre, illetve egyes jogkörének
gyakorlását átruházhatja az iskolaszékre vagy a Diákönkormányzatra. Az átruházott
jogkör gyakorlója tájékoztatni köteles - a nevelőtestület által meghatározott
időközönként és módon- azokról az ügyekről, amelyekben a nevelőtestület
megbízásából eljár.
A Diákönkormányzatot patronáló személy a tantestületünk tagja. Ő tartja a kapcsolatot
a diákság és a nevelőtestület között.
Segíti iskolaújságunk megszerkesztését, megjelentetését, árusítását.
Szülői részvétel

5.






A szülők az intézményben a közoktatási törvényben meghatározott jogaik és
kötelezettségeik teljesítésének érdekében közösségeket hozhatnak létre. A szülői
közösség működéséről saját maga dönt. A szülők képviselőjével az intézményvezető
tart kapcsolatot. A szülők és a pedagógusok között a nevelési feladatok
összehangolódására lehetőség nyílik az alábbi esetekben:
 nyílt napokon,
 nyilvános ünnepélyeken;
 fogadóórákon;
 szülői értekezleteken;
 a faliújságokon kifüggesztett információkon keresztül;
 a szülők képviselőjének részvétele a nevelői értekezleteken;
 a gyermekvédelmi értekezleteken keresztül;
A szülői szervezettel való együttműködés szervezése az intézményvezető feladata. Az
intézményvezető és a Szülői szervezet képviselője az együttműködés tartalmát és
formáját az intézményi munkaterv és a szülői szervezet munkaprogramjának
egyeztetésével állapítja meg.
A szülői szervezet működési feltételeinek biztosításáról az intézményvezető
gondoskodik.
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A szülői szervezet vezetőjét, képviselőjét meghívjuk a nevelőtestületi ülés azon
napirendi pontjainak tárgyalásához, amelyekben a szülői szervezetnek egyetértési, vagy
véleményezési jogosultsága van. Ha a nevelőtestületi értekezlet időpontja a szülői
szervezet vezetője, képviselője számára nem megfelelő, akkor az intézmény vezetője
alkalmas időpontban tájékoztatást tart az érintett témákban.
Már hagyományai vannak annak, hogy a szülők az intézmény által szervezett
rendezvényeken aktívan részt vesznek, nagyban hozzájárulnak ahhoz, hogy azok
sikeresek legyenek.

Szülő, tanuló és pedagógus együttműködésének formái
Intézményünk csak akkor működhet eredményesen, ha a tanulói érdeklődésre épít, s mellette
figyelembe veszi a szülői érdekeket. Az iskolai nevelés, a gyermeki személyiség harmonikus
fejlesztésének elengedhetetlen feltétele a szülői ház és a pedagógus közösség koordinált
együttműködése.
A tanuló nevelését a szülők kezdik meg, s teremtik meg a családban az egészséges testi és
pszichikai fejlődés feltételeit. A szülők segítik a család keretében a gyermeket az első közösségi
beilleszkedésben, itt sajátítja el a gyermek a társas érintkezés szabályait és szokásait, itt szerzi
első esztétikai élményeit, itt formálódik viszonya a felnőttekhez. Vagyis a szülők nevelésben
betöltött szerepe felbecsülhetetlen, mivel minden további nevelői befolyás érvényesülésére
kihat. A szülők nevelését folytatják, illetve kiegészítik a pedagógusok. Hogy ez a közös nevelés
a tanuló érdekeit, fejlődését szolgálja, s azonos elveken alapuljon, rendkívül fontos a szülők és
a pedagógusok összehangolt nevelői együttműködése.
Ezen együttműködés:





alapja a gyermek iránt érzett közös nevelési felelősség
megvalósulási formái a kölcsönös támogatás és a koordinált pedagógiai tevékenység
feltétele a kölcsönös bizalom és tájékoztatás, az őszinteség
eredménye a családi és iskolai nevelés egysége és ennek nyomán a kedvezően fejlődő
gyermeki személyiség

Az együttműködés formái:
a) A szülők részéről nyújtható közreműködési formák:



aktív részvétel az iskolai rendezvényeken
ötletnyújtás az előadások témájához
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őszinte véleménynyilvánítás, építő kritikák az intézmény működésével kapcsolatban
együttműködő magatartás
a nevelési problémák őszinte megbeszélése, közös megoldása
a családi nevelésben jelentkező nehézségek közös legyőzése
érdeklődő-segítő hozzáállás
szponzori segítségnyújtás
a minőségbiztosítási munkában történő aktív részvétel, kérdőívek kitöltése,
visszaküldése

b) Az intézmény által kínált együttműködési, segítségnyújtási formák:










nyílt napok, nyílt órák szervezése
rendszeres és folyamatos tájékoztatás a tanuló előmeneteléről, magatartásáról
változatos témájú szakkörök indítása, ahol a tanuló gyakorolhatja a helyes viselkedési
módokat
előre tervezett szülői értekezletek
rendkívüli szülői értekezletek
fogadóórák
előadások szervezése (pl. logopédus, nevelési tanácsadó, pszichológus, védőnő
meghívásával)
pályaválasztási tanácsadás
Elégedettség és igényfelmérés a minőségfejlesztés folyamatában.

c) A szülői ház és az iskola együttműködésének lehetőségei:






üzemlátogatás szülői munkahelyeken
játékos vetélkedők (pl. tanár-diák- szülő vetélkedő)
együttműködés az intézmény egészségnevelési programjának működtetésében
közös rendezvények szervezése a szülők és a pedagógusok részvételével (mikulás,
karácsony, tablóbál, Ki mit tud? , gyermeknap)
alapítványi támogatás és segítségnyújtás

A szülők tájékoztatásának formái
1.

Szóbeli tájékoztatás

A szülői értekezleteket az osztályfőnök tartja évente kétszer, szeptemberben és februárban és a
tanév zárását megelőző időszakban (május hónapban). Tájékoztatja a szülőket a tanév
feladatairól, az osztály problémáiról. Rendkívüli szülői értekezletet az igazgató, az
osztályfőnök vagy a szülői munkaközösség elnöke hívhat össze a felmerült problémák
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megoldására. Szülői fogadóórákat az iskola valamennyi pedagógusa évente 2 alkalommal tart
havi rendszerességgel tart a munkatervben meghatározott időpontokban. (általános fogadóóra).
Amennyiben a szülő a fogadóórákon kívül beszélni szeretne gyermeke pedagógusával,
telefonon vagy írásban időpontot kell egyeztetnie.
Rendszeres írásbeli tájékoztatás

2.

Valamennyi pedagógus köteles az érdemjegyeket és írásos bejegyzéseket az osztálynaplóba,
nappali gimnázium esetén az elektronikus naplóba bejegyezni (kizárólag nappali tagozatos
oktatás esetén vezet az iskola elektronikus naplót).
Nappali oktatás esetén a rendszeres visszajelzés érdekében az érdemjegyek száma a heti 1 órás
tárgyakból félévente legalább 3, a heti 1,5 órás tantárgyakból félévente legalább 4, a heti 2 vagy
2,5 órás tantárgyakból legalább 5, a 3 vagy több órás tárgyakból félévente legalább 6
érdemjegy.
A pedagógus köteles az érdemjegyeket szóbeli felelet esetén azonnal, írásbeli számonkérés
esetén az írásbeli felelet/dolgozat tanulóknak történő kiosztása napján bevezetni az elektronikus
naplóba.

Külső kapcsolatok
Az iskolai munka megfelelő szintű irányításának érdekében az iskola igazgatósága állandó
munkakapcsolatban áll a következő intézményekkel:










Fenntartó
Magyar Államkincstár
Oktatási Hivatal
Emberi Erőforrások Minisztériuma
NSZFH (Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal) / Pest Megyei Kormányhivatal
/ Innovációs és Technológiai Minisztérium
Megyei Kormányhivatalok
Kereskedelmi és Iparkamarák
Nevelési Tanácsadó
Családsegítő Szolgálat

A munkakapcsolat kialakításáért, irányításáért az igazgató a felelős.
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A Gyakorlati képzést folytatókkal és szervezőkkel való kapcsolattartás formái és rendje, a
gyakorlati képzésre vonatkozó egyéb rendelkezések:
Az iskolában a gyakorlati képzést a kiadott szakképzési kerettantervek és központi programok
alapján elkészített intézményi pedagógiai program, illetve képzési programok alapján
szervezzük a Szakképzési törvény előírásainak megfelelően az alábbi formában:
- kiegészítő gyakorlati képzés során, külső gyakorlóhelyen egyéni vagy csoportos formában
együttműködési megállapodás formájában,
- összefüggő szakmai gyakorlat együttműködési megállapodás keretében,
Együttműködési megállapodás esetében is a kapcsolattartás rendje az alábbi:
- telefonos kapcsolattartás kérdések, kérések esetén,
- együttműködési megállapodás előkészítése,
- együttműködési megállapodás ellenjegyeztetése a területileg illetékes Kereskedelmi és
Iparkamaránál,
- gyakorlati képzés szúrópróbaszerű ellenőrzése,
- igazolások kiadása kérésre
A kapcsolatot a gyakorlóhelyekkel és a területileg illetékes kamarával a székhelyen az
igazgatóhelyettes, a tagintézményben a tagintézmény vezető látja el telefonon, levélben, és
személyesen. A gyakorlati képzés ellenőrzését a székhelyen az igazgatóhelyettes,
tagintézményben a koordinátor látja el az adott szakon érintett szaktanár, gyakorlati szakoktató
bevonásával éves ellenőrzési terv alapján.

A tanulók rendszeres egészségügyi felügyelete és ellátása érdekében a fenntartó
megállapodást köt a városi egészségügyi szolgálattal. A megállapodás tartalmazza:



az iskolaorvos kéthetente három alkalommal történő rendelését az iskolában
(tanévenként meghatározott időpontban)
a tanulók egészségügyi állapotának ellenőrzését, szűrését az alábbi területeken:
 fogászat
 tüdőszűrés
 belgyógyászatai vizsgálat
 szemészet
 kötelező védőoltások
 pályaválasztás előtti általános orvosi vizsgálat
 a védőnő által végzett higiéniai - tisztasági szűrővizsgálat

A szűrővizsgálatok idejére az iskola nevelői felügyeletet biztosít.
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Az iskola közreműködik a tanulók veszélyeztetettségének megelőzésében és
megszüntetésében, ennek során együttműködik a Nevelési Tanácsadóval, a gyermekjóléti
szolgálat helyi intézményeivel, gyámügyi hatóságokkal.
Az ifjúságvédelmi feladat valamennyi pedagógus kötelessége, munkájukat az ifjúságvédelmi
felelős segíti.
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A tanulmányok alatti vizsgák típusai és szabályai
A tanulmányok alatti vizsgák szabályozásáról a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendeletének 6473.§ rendelkezik. A tanulmányok alatti vizsgákat az iskolában, vagy külön kérésre a
Kormányhivatal által szervezett független vizsgabizottság előtt lehet tenni.

1.

Osztályozó vizsgák

A jelentkezés módja: jelentkezési lap leadása, mely alapján igazgatói határozat rendelkezik az
osztályozó vizsga lehetőségéről.
Jelentkezési határidő: az intézményi munkatervnek, illetve az osztályozóvizsgákról szóló
írásbeli tájékoztatásnak megfelelően.
A tanulónak a félévi és tanév végi osztályzat megállapításához osztályozó vizsgát kell tennie,
ha












felmentették a tanórai foglalkozásokon való részvétele alól.
a tanuló a tanulmányait egyéni munkarend alapján végzi.
engedélyezték, hogy egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményének egy tanévben,
illetve az előírtnál rövidebb idő alatt tegyen eleget.
az iskolai nevelés-oktatás általános műveltséget megalapozó szakaszában 250 tanóránál
többet mulasztott, és emiatt a tanuló teljesítménye tanítási év közben nem volt
érdemjeggyel értékelhető, és a nevelő testület engedélyezi az osztályozó vizsgát.
egy adott tantárgyból a tanítási órák harminc százalékánál többet mulasztott, és emiatt a
tanuló teljesítménye tanítási év közben nem volt érdemjeggyel értékelhető, és a nevelő
testület engedélyezi az osztályozó vizsgát.
az iskolai nevelés-oktatás szakképesítés megszerzésére felkészítő szakaszában az elméleti
tanítási órák húsz százalékánál többet mulasztott, és emiatt a tanuló teljesítménye nem volt
érdemjeggyel értékelhető, és a nevelő testület engedélyezi az osztályozó vizsgát.
ha a tanuló mulasztásainak száma már az első félév végére meghaladja a meghatározott
mértéket, és emiatt teljesítménye nem volt érdemjeggyel értékelhető.
előrehozott érettségi vizsgát kíván tenni olyan tantárgyból, amelynek a tanítása az
intézmény helyi tanterve szerint csak magasabb évfolyamon fejeződik be. Ilyenkor a
hiányzó év / évek tananyagából kell az írásbeli érettségi vizsgák megkezdéséig osztályozó
vizsgát tennie.
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Sikeres osztályozó és előrehozott érettségi vizsga esetén az adott tantárgyból a tanulmányok
megrövidítésére is engedélyt kap a tanuló. Az osztályozó vizsgát komplexen megismételni nem
lehet.
Ha a tanuló egy vagy több tantárgy több évfolyamra megállapított követelményeit egy tanévben
teljesíti, osztályzatait minden érintett évfolyamra meg kell állapítani. Ha a tanuló több iskolai
évfolyam valamennyi követelményét teljesíti, az osztályzatokat valamennyi elvégzett évfolyam
bizonyítványába be kell jegyezni. Ha a tanuló nem teljesíti az iskolai évfolyam valamennyi
követelményét, az egyes tantárgyak osztályzatát a törzslapján valamennyi elvégzett
évfolyamon fel kell tüntetni, és a vizsga évében, ezt követően az adott évben kiállításra kerülő
év végi bizonyítványba be kell írni.
Ha a tanuló igazolt és igazolatlan hiányzása meghaladta a fentebb említett óraszámokat, akkor
két lehetőség áll az intézmény előtt:




ha a tanuló teljesítménye hiányzásai ellenére tanév közben éremjegyekkel értékelhető volt,
akkor a tanuló félévi vagy év végi minősítése a pedagógiai programban szereplő módon
minden további nélkül értékelhető, azaz pusztán a hiányzásai miatt nem feltétlenül kell
osztályozó vizsgát tennie,
ha a tanítási év közben a tanuló nem szerzett megfelelő számú érdemjegyet, így nem
értékelhető, akkor a nevelőtestület engedélyezheti számára, hogy osztályozóvizsgát tegyen.

A nevelőtestület az osztályozóvizsga letételét akkor tagadhatja meg, ha a tanuló igazolatlan
mulasztásainak száma meghaladja a húsz tanórai foglalkozást, és az iskola eleget tett az Nkt.
51.§ (3) bekezdésben meghatározott értesítési kötelezettségének.
A nevelőtestület úgy is dönthet, hogy bizonyos tantárgyakból az évközi osztályzatai alapján
leosztályozza a tanulót, más tantárgyakból – amelyekből a hiányzásai eredményeként nincs
elegendő osztályzata – pedig osztályozó vizsgára kötelezi. Úgy azonban nem dönthet, hogy
néhány tárgyból az évközi osztályzatok alapján leosztályozza a tanulót, más tantárgyakból
azonban nem engedélyezi az osztályozó vizsga letételét.
Ha a tanuló teljesítménye a tanítási év végén nem minősíthető, tanulmányait
évfolyamismétléssel folytathatja.
A tanítási év végén osztályozatlan tanuló nem tehet osztályozó vizsgát, csak javítóvizsgát. Ha
a szabályosan megtartott javítóvizsgája elégtelen, tanévet kell ismételnie.

2.

Különbözeti vizsga

Iskolaváltás, fakultációváltás vagy külföldi tanulmányok magyarországi folytatása feltételeként
írhatja elő az Intézmény a különbözeti vizsga letételét.
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Iskolánkba belépő tanulók esetén, ha a helyi tantervünkben szereplő, a beiratkozás tanévéig
tanult tantárgyak nem egyeznek meg, vagy nem feleltethetőek meg az iskolánk helyi
tantervében szereplő tárgyakkal, a belépő tanulónak különbözeti vizsgát kell tennie a hiányzó
tárgyakból. A különböző iskolatípusok tantervében szereplő természetismeret, illetve komplex
természettudomány tantárgyak beszámíthatók fizika, kémia, biológia és földrajz tárgyaknak.
A különbözeti vizsga tantárgyainak meghatározása során az Intézmény vezetője mindig
egyedileg hoz határozatot a jelentkező tanuló ügyében.
Ha egy tanulót korábbi tanulmányai alapján az intézmény vezetője magasabb évfolyamra vesz
fel, tanulmányai sikeres elvégzéséhez a számára előírt különbözeti vizsgák teljesítése
szükséges. A tanítási év lezárásához, továbbá az adott évfolyam teljesítéséhez eredményes
különbözeti vizsgára van szükség.
Amennyiben a tanuló fakultációt szeretne váltani, abban az esetben különbözeti vizsgával
engedélyezhető a váltás egy alkalommal a tanuló iskolai évei alatt. Amennyiben nem tudja
sikeresen teljesíteni a fakultációs tárgy követelményeit, abban az esetben nem válthat
fakultációt. A különbözeti vizsgát ismételni nem lehet.

3. Javítóvizsga
A tanulónak javítóvizsgán kell számot adni tudásáról, ha



tanév végén legfeljebb 3 tantárgyból elégtelen osztályzatot kapott,
a tanuló az osztályozó vizsgáról, a különbözeti vizsgáról igazolatlanul távol maradt, vagy
azt nem fejezte be, illetve az előírt időpontig nem tette le,
 az osztályozó vizsgán legfeljebb 3 tantárgyból elégtelen osztályzatot kapott.

Javítóvizsga az augusztus 15-től augusztus 31-ig terjedő időszakban szervezhető.
Az iskolában tartott tanulmányok alatti vizsga esetén az igazgató, a vizsgázó – kiskorú vizsgázó
esetén a törvényes képviselő – írásbeli kérelmére engedélyezheti, hogy a vizsgázó a fent
meghatározott időponttól eltérő időben tegyen vizsgát – javítóvizsgát is.
A javítóvizsga indokolatlan elmulasztása osztályismétlést jelent.

4. Pótló vizsga
Amennyiben a tanuló az osztályozó, különbözeti vagy javítóvizsgáról igazoltan távol marad,
pótló vizsgát tehet. A pótló vizsgát lehetőleg ugyanabban a vizsgaidőszakban kell letenni. Pótló
vizsgát csak az elmaradt vizsgarészekből kell tenni.
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A tanulmányok alatti intézményi vizsgákkal kapcsolatos általános
szabályok
Az iskolában a vizsgák az igazgató által megbízott vizsgabizottság előtt zajlanak. A vizsgák
írásbeli, szóbeli, illetve gyakorlati vizsgarészekből állhatnak.
Az egyes tantárgyak évfolyamonkénti követelményeit a helyi tanterv, valamint jelen pedagógiai
program mellékletei tartalmazzák. Egy napon legfeljebb 3 írásbeli és 3 szóbeli vizsgát lehet
megtartani, az írásbeli vizsgák között legalább 10 perc pihenőidővel. A szóbeli vizsgák között
a tanuló kérésére biztosítható legalább 15 perc, ez alatt elhagyhatja a vizsgatermet.
Az írásbeli vizsga ideje vizsgatárgyanként 60 perc (esti munkarend szerinti oktatásban
szervezett vizsgák esetén), nappali rendszerű gimnázium esetén az írásbeli vizsgarész
időtartama minden vizsgatárgy esetén 90 perc. Az írásbeli vizsgáról jegyzőkönyv készül a
megfelelően kialakított ülésrenddel, az esetleg előforduló rendkívüli események,
szabálytalanságok leírásával, a dolgozatokat beszedő teremfelügyelő aláírásával. A javító tanár
piros tollal javítja ki a dolgozatokat, rávezeti az eredményt és aláírja.
A szóbeli vizsgán a vizsgázó legalább 10 perccel a meghirdetett vizsgakezdés előtt érkezik meg.
A vizsgabizottság jelenlétében tantárgyanként tételt húz, kiválasztja a hozzá tartozó
segédeszközt, majd legalább 30 perc felkészülési idő után önállóan felel. A szóbeli feleltetés
időtartama nem lehet több 15 percnél. Ha a vizsgázó a húzott tétel anyagából teljesen
tájékozatlan, az elnök egy alkalommal póttételt húzat.
Ha a tanuló nagyon komoly indokkal, neki fel nem róható okból nem tud megjelenni a vizsgán,
akkor írásban kérheti az igazgatótól (az igazolást mellékelve), hogy másik napon
vizsgázhasson.
Az iskolában tartott tanulmányok alatti vizsga esetén az igazgató, a vizsgázó – kiskorú vizsgázó
esetén a törvényes képviselő – írásbeli kérelmére engedélyezheti, hogy a vizsgázó az előre
meghatározott időponttól eltérő időben tegyen vizsgát.
Vizsgaidőszakok
A tanulmányok alatti vizsgát a rendes vizsgaidőszakokban lehet letenni. Osztályozó vizsga a
tanítási év (szorgalmi idő: szeptember 1-jétől a következő év június 15-éig terjedő időszak)
során bármikor szervezhető.
-

Őszi: egyéni időbeosztás szerint
Félévi: egyéni időbeosztás szerint
Tavaszi: az aktuális tanév rendjében szereplően érettségire jelentkezők esetében
érettségi vizsgát megelőző egy hónapon belül
Év végi: május – június
Nyári: javítóvizsga időszak
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A vizsgaidőszakok pontos időtartamáról az intézményi éves munkaterv rendelkezik.
A tantestület halasztást adhat a tanulmányi vizsgák letételére legkésőbb az érintett tanév utolsó
napjáig, azaz augusztus 31-ig.
Az igazgató engedélyezheti, hogy a tanuló a fentiektől eltérő időpontban tegyen vizsgát.

A vizsgák követelménye, részei, az értékelés rendje
A vizsgák követelménye a helyi tantervben szereplő, az adott tanévre vonatkozó tananyag,
valamint jelen pedagógiai program mellékleteiben feltüntetett tanulmányok alatti vizsgák
követelménye.
Az értékelés helyi rendje
Tanulmányok alatti vizsgák esetén
Az írásbeli és a szóbeli vizsgák egyaránt az alábbi százalékok alapján kerülnek értékelésre,
szóbeli vizsga esetén a szaktanár értékelőlapon pontozza a vizsgázó teljesítményét:
Esti munkarend szerinti felnőttoktatás
(általános iskola és gimnázium egyaránt)
Elégtelen (1): 0 - 20%
Elégséges (2): 21- 39%
Közepes (3): 40– 59%
Jó (4): 60 – 79%
Jeles (5): 80 -100 %

Nappali rendszerű gimnázium
0 – 59% elégtelen
60 – 70% elégséges
71 – 80% közepes
81 – 90% jó
91 – 100% jeles
Idegennyelv tantárgy esetében (nappali):
0-45%: elégtelen (1)
46-59%: elégséges (2)
60-74%: közepes (3)
75-90%: Jó (4)
91-100%: Jeles (5)

Amennyiben az adott évfolyamra vonatkozó
osztályozóvizsga tananyaga – nappali
gimnázium vizsgája esetén – középszintű,
illetve emelt szintű érettségi (vagy hasonló
jellegű) feladatsor formájában kerül
számonkérésre, a vizsga értékelése, illetve az
érdemjegy kialakítása az adott szintű
érettségi vizsga értékelési százalékainak
megfelelően történik.
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A sikeres vizsga minimális követelménye:
Szóbeli és írásbeli vizsgarész egyidejű minimum elégséges szintű teljesítése.

Független vizsgabizottság előtt zajló vizsga
A független vizsgabizottság előtt letehető tanulmányok alatti vizsgát a közoktatási
feladatkörében eljáró oktatási hivatal, szakmai-elméleti és szakmai-gyakorlati vizsgatantárgyak
esetén pedig a szakképesítésért felelős miniszter által kijelölt intézmény szervezi.
A tanuló - kiskorú tanuló szülője aláírásával - a félév, illetve a szorgalmi idő utolsó napját
megelőző harmincadik napig jelentheti be, ha osztályzatának megállapítása céljából független
vizsgabizottság előtt kíván számot adni tudásáról. A bejelentésben meg kell jelölni, hogy
milyen tantárgyból kíván vizsgát tenni. Az iskola igazgatója a bejelentést öt napon belül
továbbítja a vizsgáztatásra kijelölt intézménynek, amelyik az első félév, illetve a szorgalmi idő
utolsó hetében szervezi meg a vizsgát.
A tanuló - kiskorú tanuló esetén a szülő aláírásával - a bizonyítvány átvételét követő tizenöt
napon belül kérheti, hogy javítóvizsgát független vizsgabizottság előtt tehessen. Az iskola a
kérelmet hét napon belül továbbítja a vizsgáztatásra kijelölt intézménynek.
Ha a tanuló független vizsgabizottság előtt vagy vendégtanulóként ad számot tudásáról, a
vizsgabizottság, illetőleg a vizsgáztató iskola törzslapi bejegyzés céljából értesíti azt az iskolát,
amelyikkel a tanuló tanulói jogviszonyban áll. A tanuló magasabb évfolyamra lépéséről figyelembe véve a független vizsgabizottság által adott, illetve a vendégtanulóként szerzett
osztályzatot - az az iskola dönt, amellyel a tanuló tanulói jogviszonyban áll.

Osztályozó vizsgák szervezése:
Nappali oktatásban:
- Az igazgató határozatban megnevezi az osztályozó vizsga bizottságának tagjait az adott tanév
első napján.
- Az igazgató az intézményi munkatervben megjelöli az osztályozó vizsga időszakát és a vizsga
szervezésével és lebonyolításával kapcsolatos határidőket a hatályos jogszabályoknak
megfelelően.
- Az iskola értesíti a tanulókat az osztályozó vizsga időpontjáról és feltételeiről a vizsgát
megelőzően legalább 30 nappal.
- A tanulók a vizsga megkezdése előtt legalább 10 nappal leadják jelentkezésüket.
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- Az igazgató legkésőbb a vizsgát megelőző munkanapig elbírálja a jelentkezéseket és
határozatban megjelöli azokat a tanulókat, akik a vizsgát megkezdhetik. A tanulónak ugyanezen
időpontig van lehetősége arra, hogy a vizsgára való jelentkezését – írásban – visszavonja.
Felnőttoktatás esti munkarend szerint:
- Az igazgató határozatban megnevezi a tanulmányok alatti vizsgák bizottságának tagjait az
adott tanév első napján.
- Az igazgató az intézményi munkatervben megjelöli a tanulmányok alatti vizsgák időszakát
és a vizsga szervezésével és lebonyolításával kapcsolatos határidőket a hatályos
jogszabályoknak megfelelően.
- Az iskola kiértesíti a tanulókat az osztályozó vizsga feltételeiről a vizsgát megelőzően
legalább 60 nappal.
- A tanulók a vizsga megkezdése előtt legalább 50 nappal leadják jelentkezésüket.
- Az igazgató a vizsga megkezdése előtt legalább 40 nappal elbírálja a jelentkezéseket és
határozatban megjelöli azokat a tanulókat, akik a vizsgát megkezdhetik.
- Az iskola értesíti a tanulókat az osztályozó vizsga pontos időpontjairól a vizsgát megelőzően
legalább 20 nappal.
Osztályozó vizsgára jelentkezés rendje (felnőttoktatásra vonatkozóan is):
Az osztályozó vizsgára való jelentkezés a jelentkezési lap benyújtásával történik. Az
osztályozóvizsgáról jegyzőkönyvet kell vezetni. A vizsga eredményét a törzslapba és a
bizonyítványba a megfelelő záradékkal be kell vezetni.
Osztályozó vizsgára jelentkezés feltétele, hogy a tanuló kitölti a „Jelentkezési lap
osztályozóvizsgára” elnevezésű formanyomtatványt, és azt a meghatározott határidőig
benyújtja azt.
Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás esetén, előrehozott idegennyelv érettségi vizsgára
történő jelentkezés céljából tervezett osztályozóvizsga esetén a jelentkezés feltétele a komplex
(C) típusú B2 szintű (középfokú) nyelvvizsga-bizonyítvány megszerzése az adott
idegennyelvből.
A tanuló a vizsgára történő jelentkezését visszavonhatja, amennyiben a vizsgalehetőségtől
történő elállás szándékát írásban jelzi, legkésőbb az adott vizsgabizottság működésének első
napját megelőző napon. A jelentkezés visszavonásának elfogadásáról határozat készül – a
tanuló ebben az esetben az adott tanév során megkezdett évfolyamon teljesíti tanulmányi
kötelezettségét.
Ezen lehetőséggel kizárólag azon tanuló élhet, aki az adott tanévben – tanulmányi idejének
rövidítése céljából – még nem teljesített sikeresen osztályozóvizsgát.
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6.

A vizsgáztatás rendje

Az osztályozó vizsgára a szaktanár az előzetesen ismertetett témakör-sorozatot készít, amiben
csak a tanulókkal egyeztetett, a kötelező tananyagba tartozó feladatok szerepelhetnek. Ismerjék
a tanulók, hogy mi az a teljesítmény, amit az adott tantárgyból a minimumért nyújtani kell.
A tanulók a tanulmányok alatti vizsgákon az érettségi vizsgán is alkalmazható segédeszközöket
használhatják. Az íróeszközökről a vizsgázók, az iskola helyi tanterve alapján a vizsgához
szükséges segédeszközökről az iskola gondoskodik, azokat a vizsgázók egymás között nem
cserélhetik.
A vizsgák szervezése során az írásbeli és a szóbeli vizsgarészek tetszőleges sorrendben
követhetik egymást, a sikeres vizsga feltétele mindkét vizsgarész sikeres (legalább elégséges)
teljesítése.
Amennyiben a tanuló két évfolyam tantervi követelményeit egy vizsgaidőszakban teljesíti, az
alacsonyabb évfolyam vizsgakövetelményének teljesítése nem előfeltétele a magasabb
évfolyam vizsgáinak megkezdésének.
A szóbeli feleletek esetében a szaktanár az általa adott számszerű értékelést indokolja, az
indoklás értékelje az elméleti teljesítményen túl a felelő kommunikatív készségét,
kifejezőképességét, beszédkultúráját. A szaktanár a tanítás folyamatában és értékelő
munkájában szaktárgyától függetlenül helyezze előtérbe a szép magyar beszéd tanítását, amit
önmagától is meg kell követelnie, s a tanítványait is nevelnie kell rá.
Az írásbeli feleleteknél a szaktanár a javítás során törekedjen arra, hogy a tanuló által elkövetett
hibát a tanuló nevelésére tudja felhasználni. A szaktanár a szakmai hibákon túl javítsa a
nyelvhelyességi hibákat is.
Az értékelés valamennyi formájában legyen normakövető, fejlessze a tanuló önértékelési
képességét, hatása váljon pozitív személyiségfejlesztővé.
Az értékelő pedagógus mindig vállalja értékelésének tartalmát.

7.

Évfolyamvizsga (tanulmányok alatti helyi vizsga)

Az évfolyamvizsgák célja és formái
A Pannon Oktatási Központ Gimnázium nappali tagozatos diákjainak – a pedagógiai program
alapján – évfolyamvizsgákon kell eredményesen részt venni. Az évfolyamvizsgák célja első
sorban az érettségi vizsgahelyzetre való felkészülés, vizsgarutin kialakítása, ill. annak
megállapítása, hogy a tanuló:
 Milyen mértékben és mélységben sajátította el a helyi tantervben előírt tananyagot és
készségeket.
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Képes-e életkorának megfelelő lényeglátásra és ismereteinek átfogó, logikus
rendszerezésére, valamint tudása gyakorlati alkalmazására.
Rendelkezik-e a szükséges tájékozódó és kommunikációs készséggel, tud-e
meggyőzően érvelni: fogalmazásmódja, stílusa, beszédének érthetősége megfelelő-e.
Az évfolyamvizsgán is érvényesek a tanuló adott tanévre szóló, intézményvezetői
határozatba foglalt mentesítései, könnyítései (pl. értékelés alóli teljes vagy részleges
felmentés, időhosszabbítás, laptop-használat, írásbeli helyett szóbeli vizsga, szóbeli
helyett írásbeli vizsga.)
Évfolyamismétlő tanulónak is le kell tennie az évfolyamvizsgákat akkor is, ha az előző
évben azokat már sikeresen teljesítette. Amennyiben a tanuló az évfolyamvizsgán neki
felróható okból nem jelenik meg, a vizsgajegye elégtelen, ha neki fel nem róható ok
miatt nem jelent meg, igazolás leadása után pótlóvizsgát tehet.

Az évfolyamvizsga részei és követelményei


Az évfolyamvizsga írásbeli és/vagy szóbeli és/vagy gyakorlati vizsgarészből és/vagy
projektfeladatból áll. A helyi tantervi követelmények függvényében a szakmai
munkaközösségek elkészítik az évfolyamvizsgák részletes követelményeit és a vizsga
leírását, amelyet a szaktanárok a téli szünet kezdőnapjáig a tanulók tudomására hoznak.
A vizsgaleírások, követelmények és tételsorok ezt követően a honlapról is letölthetők.

VIZSGATÁBLÁZAT
8. évfolyam

9. évfolyam

írásbeli

írásbeli

magyar
történelem
matematika
idegen nyelv I.




idegen nyelv II.



biológia emelt
kémia emelt
fizika*
kémia*
biológia*
földrajz*

szóbeli

10. évfolyam

szóbeli

írásbeli






11. évfolyam

szóbeli




6.évf.







6.évf.

6.évf.




























10. évfolyam idegen nyelvek: A2, B1, B2 szintnek megfelelő
10. évfolyam *; egy tantárgy kötelezően választandó
11. évfolyam I. idegen nyelv B1, B2 szintnek megfelelő
11. évfolyamon biológia emelt szintű vizsgánál gyakorlati vizsgarész is van.
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szóbeli




6.évf.



írásbeli












SNI, BTM TANULÓKRA VONATKOZÓ KÜLÖN SZABÁLYOK
A sajátos nevelési igényű, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő vizsgázó
szakértői bizottság szakvéleményével megalapozott kérésére, az igazgató engedélye alapján
 a sajátos nevelési igényű, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő
vizsgázó számára az írásbeli feladatok megválaszolásához rendelkezésre álló időt
legfeljebb harminc perccel meg kell növelni,
 a sajátos nevelési igényű, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő
vizsgázó számára lehetővé kell tenni, hogy az iskolai tanulmányok során alkalmazott
segédeszközt használja,
 a sajátos nevelési igényű, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő
vizsgázó írásbeli vizsga helyett szóbeli vizsgát tehet,
 a sajátos nevelési igényű, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő
vizsgázó számára a szóbeli vizsgán harminc perc gondolkodási időt legfeljebb tíz
perccel meg kell növelni,
 a sajátos nevelési igényű, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő
vizsgázó a szóbeli vizsgát írásban teheti le.
Az évfolyamvizsgák értékelése


Az évfolyamvizsgák minősítésénél a vizsgaszabályzatban elfogadott értékelés
százalékos arányait kell alkalmazni.



Az azonos tantárgyi követelményekre épülő írásbeli vizsgadolgozatokat és szóbeli
vizsgákat a szaktanárok évfolyamonként egységes szempontok alapján
javítják/pontozzák. Az írásbeli szintfelmérők értékelését lehetőség szerint a szóbeli
vizsga előtt nyilvánosságra kell hozni. A szóbeli vizsgák értékelése során a vizsgázók
vizsgatárgyanként elért eredményeit a jeles, jó, közepes, elégséges, elégtelen fokozatok
valamelyikével kell minősíteni. Az eredmények kihirdetése az adott vizsganapon
történik.

Az évfolyamvizsga részletes szabályait az intézmény Tanulmányi- és vizsgaszabályzata
tartalmazza.
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Felvétel, felvételi vizsga, Az iskola magasabb évfolyamára lépés feltételei
1.

Felvétel, felvételi vizsga

A. Magángimnázium – hat és négy évfolyamos (nappali) gimnázium
A felvételi rangsor kialakítása: A felvételi rangsor két szempont alapján jön létre.

Négy évfolyamos gimnázium
1.

Hozott pontszámok

6-7. osztály év végi és a 8. osztály félévi érdemjegyei (készségtárgyak, magatartás, szorgalom
kivételével valamennyi tantárgy eredményét számítjuk - ha van az említett évfolyamon-)
matematikai átlagának tízszerese számít hozott pontszámnak. Az érdemjegyek összesítése a
jelentkezési lap tantárgyi sorrendje alapján a biológia tantárggyal bezárólag történik (magyar
nyelv, magyar irodalom, angol nyelv történelem, földrajz, matematika, fizika, kémia, biológia).

Felvételi tantárgyak

6. év vége

7. év vége

8. félév

Magyar nyelv

5

5

5

Magyar irodalom

5

5

5

Idegen nyelv

5

5

5

Történelem

5

5

5

5

5

5

5

Fizika

5

5

Kémia

5

5

Biológia

5

5

Földrajz
Matematika

5

Elérhető max. pontszám: 50 pont
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Írásbeli felvételi

2.

A központilag kiadott egységes, kompetenciaalapú feladatlapokkal megszervezett matematika
és magyar nyelvi írásbeli vizsga eredményének átlaga.

Felvételi eredmény:
Osztály

Hozott pontszám

Központi írásbeli

Gimnáziumi osztály

50%

50%

Matematika – fizika és matematika – informatika tagozatra történő jelentkezés esetén a
felvételi pontszámok számítása a következők szerint alakul:
o

Hozott pontszám: a magyar nyelv és irodalom, a matematika, a történelem és a tanult
idegen nyelv tantárgyak 7. év végi és 8. félévi osztályzata.
Elérhető max. pontszám: 50 pont.

o

A Központi magyar írásbeli felvételi maximum 50 pont.

o

A Központi matematika írásbeli felvételi: maximum 100 pont.

o

Így összesen maximum 200 pont az elérhető felvételi pontszám.

Hat évfolyamos gimnázium
A hozott pontszámot az 5. osztály évvégi és a 6. osztály I. félévi érdemjegyeinek matematikai
összege adja, a hozott pontok számításánál figyelembe vett tantárgyak: magyar, matematika,
történelem, idegen nyelv és egy természettudományos tantárgy (biológia, földrajz, fizika, kémia
vagy természetismeret)

A szerzett pontszámot a központilag kiadott egységes, kompetenciaalapú feladatlapokkal
megszervezett matematika és magyar nyelvi írásbeli vizsgákon elért pontszámok 50%-nak
összege adja.
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A hozott pontok számításánál
figyelembe vett tantárgyak
5. oszt. II. félév 6. oszt. I. félév
Magyar
Magyar
Matematika
Matematika
Történelem
Történelem
Idegen nyelv
Idegen nyelv
Egy term.tud.
Egy term.tud.
tárgy (biológia,
tárgy (biológia,
földrajz, fizika,
földrajz, fizika,
kémia,
kémia,
természetismeret) természetismeret)
25 pont

25 pont

Szerzett pont
Írásbeli pont
Hozott pont
összesen

Anyanyelv
feladatlap
pontszáma/2

Matematika
feladatlap
pontszáma/2

25 pont

25 pont

max.:
50 pont

Szerzett
pont
összesen

Összpontszám

max.:
50 pont

max.:
100 pont

A felvételi eljárást megelőző írásbeli vizsga:
Jelentkezési határidő:

A tanév rendjében meghatározottak szerint.

Jelentkezés módja:

Jelentkezési lapon a középiskolában.

Időpontja:

A tanév rendjében meghatározottak szerint.

Helyszíne:

Pannon Oktatási Központ Gimnázium
2400 Dunaújváros, Pannon kert 1.

Pótló felvételi vizsga:

A tanév rendjében meghatározottak szerint.
(Azoknak, akik az előző alkalommal nekik fel nem
róható ok miatt nem tudtak részt venni az írásbelin.
Vizsgaismétlésre nincs mód.)

Az írásbeli vizsgán a személyazonosság igazolására alkalmas dokumentummal (diákigazolvány
vagy személyi igazolvány) kell megjelenni a felvételizőnek.
A központi írásbeli vizsga során – körzőn és vonalzón kívül – semmiféle segédeszköz (pl.:
számológép) nem használható. A feladatlapokat tollal kell kitölteni.
A vizsgázókat a vizsga előtt írásban tájékoztatjuk, hogy hol és mikor tekinthetik meg a
kiértékelt dolgozataikat, hol és mikor tehetnek észrevételt az értékelésre.
A vizsgázó és szülője Intézményünk székhelyén a megadott időpontban az iskola
képviselőjének jelenlétében megtekintheti a központi írásbeli vizsga kiértékelt feladatlapját. A
szülő másolatot (elektronikus másolatot is) kérhet a megtekintett feladatlapról.
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A vizsgázó és a szülője a hivatalos javítókulcs eltérő értékelés esetén az értékelésre írásban
észrevételt tehet, amelyet a megtekintést követő első munkanap végéig (16 óráig) adhat le az
iskolában.

A felvételi döntés folyamata:
A tanév rendjéről szóló hatályos rendeletben meghatározott időpontok szerint.
Közvetlenül tájékoztatjuk a vizsgázókat a vizsga eredményéről, az értékelő lapot
minden tanulónak átadjuk.
A felvételire vonatkozó jogszabályok:




2011. CXC. tv. A nemzeti köznevelésről
2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről
A tanév rendjéről szóló hatályos rendelet

B. Felnőttoktatás
A tanulói jogviszony felvétel vagy átvétel útján keletkezik. A felvétel és az átvétel jelentkezés
alapján történik. A felvételről vagy átvételről az iskola igazgatója dönt. A tanulói jogviszony a
beíratás napján jön létre.
Egyéb esetekben a tanulói jogviszony létrejötte Nkt. 50-51.§. alapján történik.
A tanulók felvételének elvei, kritériumai a felnőttoktatásban
Esti tagozaton végezheti, folytathatja középiskolai tanulmányait minden olyan tanulni vágyó,
aki az adott tanévben betölti 16. életévét. (Nktv. 60. §. (3). bekezdés)
A felnőttoktatásra vonatkozó rendelkezéseket a nevelési-oktatási intézmények működéséről és
a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 143. §
(1)-(4). bekezdések tartalmazzák.
A jelentkezéshez szükséges:
- kitöltött jelentkezési lap,
- a jelentkező által elvégzett iskolai évfolyamokról kiállított bizonyítvány,
- személyi igazolvány,
- lakcímkártya,
- TAJ kártya
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Jelentkezés elbírálása
Minden egyes jelentkező más-más elbírálást igényel, mérlegelendő, hogy mikor, milyen típusú
iskolába járt és ott milyen eredményt ért el, mert ezek nagyban befolyásolják a tanulás
eredményességét.
A felvétel általános szabályai:
- általános iskolában a legmagasabb iskolai végzettség (legmagasabb sikeresen befejezett
évfolyam) alapján a következő évfolyamra történik a beiskolázás.
Büntetés-végrehajtási intézetben – a 16/2014. (XII. 19.) IM rendelethez kapcsolódó 13/2017.
(II. 6.) OP szakutasítás 33.3. pontja értelmében „amennyiben az általános iskolai oktatásban
résztvevőknek nem érkezik meg a bizonyítványa, a beiskolázott elítélt szintmegállapító vizsgát
kérhet az oktatást végző iskolától.”
- 9. évfolyamra vesszük fel a csak általános iskolai végzettséggel rendelkezőket;
- 10. évfolyamra vesszük fel a szakmunkásképzőt, a szakképző iskolát, illetve a szakiskolát
végzetteket, akik egyáltalán nem tanultak közismereti tárgyakat
- 11. évfolyamra vesszük fel az iskolarendszerű képzésből érkező szakmunkás végzettséggel
rendelkező tanulókat, akik tanultak közismereti tárgyakat. Amennyiben a 10. évfolyam tárgyai
nem feleltethetőek meg az intézmény helyi tantervének tárgyainak, abban az esetben a tanuló
különbözeti vizsgát tehet a hiányzó tantárgyakból.
- Akik a tanulmányaikat gimnáziumban, szakközépiskolában megszakították, iskolánkban a
megfelelő évfolyamon folytathatják, tantárgyi eltérés esetén különbözeti vizsga letételével.
- Egyéni elbírálás alapján, mód van a fentiektől való eltérésre, általános esetben tanulmányok
alatti (osztályozó, különbözeti) vizsgák letételével magasabb évfolyamra történő felvételre, a
tanulmányi idő rövidítésére.

2.

Átvétel, átiratkozás

Más iskolából, illetve más tanulócsoportból történő átvétel esetén az igazgató az
intézményvezetés előzetes javaslata alapján dönt a felvételről a jelentkezőnek az alapfokú
iskolában, illetve a szakmai előképzettség során elért tanulmányi eredményei, a szakmai
alkalmassági vizsga, illetve ha a jelentkező olyan szakmára jelentkezik, amelyet csak
pályaalkalmassági követelményeknek megfelelő személy tölthet be, a jelentkező
alkalmasságára vonatkozó szakvélemény figyelembevételével.
Középiskolában – az érettségi vizsgára bocsáthatóság érdekében – a tanuló számára tantárgyi
különbözeti vizsgákat határozhat meg az intézmény vezetője.
A tanulói jogviszony a beiratkozás napján jön létre.
Amennyiben a tanuló korábbi középfokú tanulmányait (elsősorban felnőttoktatás keretében) a
Pannon Oktatási Központ Gimnázium valamely feladat-ellátási helyén sikeresen teljesítette, az
„intézményen belüli átjárhatóság elvét” követve, tanulmányait különbözeti vizsga nélkül
folytathatja a magasabb évfolyamon (korábbi szakiskola – közismereti szakasz,
szakközépiskola és gimnázium közötti átjárhatóság).
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Továbbhaladás, magasabb évfolyamba lépés feltételei

3.

Iskolánkban a magasabb évfolyamra lépés feltétele az, hogy a tanuló a kötelező és a választott
(fakultatív) tantárgyak mindegyikéből legalább elégséges osztályzatot, vagy "megfelelt"
minősítést kapjon a tanév végén.
A helyi tantervben a tantárgyaknál részletesen megtalálhatók az egyes évfolyamokra lebontva
a továbbhaladás feltételei.
Ha elégtelen osztályzatot, vagy "nem felelt meg" minősítést kapott a tanuló, akkor javító vizsgát
tehet. Háromnál több elégtelen osztályzat vagy "nem felelt meg" minősítés esetén a tanulónak
évfolyamot kell ismételnie. Ez alól a szabadon választható órák sem képeznek kivételt.
Az iskolai évfolyamok – a korábban részletezetteknek megfelelően – osztályozóvizsgákkal is
teljesíthetőek.

Kilépés, tanulói jogviszony megszűnése, megszüntetése

4.

A közoktatási intézményben a tanulói jogviszony megszűnéséről a Nkt. 53.§-a rendelkezik,
szakképző intézmény esetén pedig a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény 56. §-a.
Ezek értelmében megszűnik a tanulói jogviszony, ha










a tanulót egy másik iskola átvette;
az utolsó évfolyam elvégzéséről szóló bizonyítvány kiadásának napján;
a tankötelezettség megszűnése után - ha a szülő a tanuló egyetértésével, nagykorú tanuló
esetén a tanuló írásban bejelenti, hogy kimarad -, a bejelentés tudomásulvételének
napján;
gimnázium tanulmányok esetén az utolsó évfolyam elvégzését követő első érettségi
vizsgaidőszak utolsó napján;
az utolsó évfolyam elvégzését igazoló bizonyítvány kiállítása napján, kivéve, ha a
tanuló az utolsó évfolyamot követő első szakmai vizsgaidőszakban szakmai vizsgát
tesz, akkor a szakmai vizsgaidőszak utolsó napján,
- a tanköteles tanuló kivételével - ha az iskola kötelező foglalkozásairól a jogszabályban
meghatározott időnél igazolatlanul többet mulasztott.
Megszűnik a tanulói jogviszony a kizárás az iskolából fegyelmi határozat véglegessé
válásának napján.
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Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos iskolai
terv
Az elsősegély azonnali segítségnyújtás vagy beavatkozás, amelyet a sérült kap valamely
sérülésére vagy hirtelen egészségkárosodása miatt, a mentők, orvos vagy más személy
megérkezése előtt.
Az elsősegélynyújtás képessége tudáson, begyakorláson és tapasztalaton alapul.
Egy elsősegély tanfolyam nagyban növeli az önbizalmat és cselekvőképességet. Az ott kapott
alapos felkészítés segít uralkodni az érzelmek, és sok nehéz helyzeten átsegít. Az iskolai
balesetek számának utóbbi időben való növekedése, valamint a szakszerű ellátása a sérülteknek,
megkívánja, hogy az iskolai oktatásban nagyobb hangsúlyt kapjon az elsősegélynyújtás.
Lehetőség van egészségtan, osztályfőnöki, biológia tanórákon, szakkörökön az ismeretek
elsajátítására.
Jó alkalmat teremtenek az iskolai egészségnapok nagyszámú tanulócsoport előtti szemléltető
elsősegélynyújtó ismeretanyag bemutatására.
Minden osztály számára fontos, hogy az iskola megfelelő számú elsősegélynyújtó ládával
rendelkezzen, melyet nemcsak a mindennapok, de a kirándulások, és egyéb rendezvények (pl.
hulladékgyűjtés során) alkalmával is tudnak használni.

1. Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításának célja, hogy a tanulók








ismerjék meg az elsősegélynyújtás fogalmát;
ismerjék meg az élettannal, anatómiával kapcsolatos legfontosabb alapfogalmakat;
ismerjék fel a vészhelyzeteket;
tudják a leggyakrabban előforduló sérülések élettani hátterét, várható következményeit;
sajátítsák el a legalapvetőbb elsősegély-nyújtási módokat;
ismerkedjenek meg a mentőszolgálat felépítésével és működésével;
sajátítsák el, mikor és hogyan kell mentőt hívni.

2. Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos kiemelt feladatok:



a tanulók korszerű ismeretekkel és az azok gyakorlásához szükséges készségekkel és
jártasságokkal rendelkezzenek elsősegély-nyújtási alapismeretek területén;
a tanulóknak bemutatjuk és gyakoroltatjuk velük elsősegélynyújtás alapismereteit;
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a tanulók az életkoruknak megfelelő szinten - tanórai és a tanórán kívüli (egyéb)
foglalkozások keretében – foglalkoznak az elsősegélynyújtással kapcsolatos
legfontosabb alapismeretekkel.

3. Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos feladatok megvalósításának
elősegítése érdekében:




az iskola kapcsolatot épít ki az Országos Mentőszolgálattal, Magyar Ifjúsági
Vöröskereszttel és az Ifjúsági Elsősegélynyújtók Országos Egyesületével;
tanulóink bekapcsolódnak az elsősegély-nyújtással kapcsolatos iskolán kívüli
vetélkedőkbe;
támogatjuk
a
pedagógusok
elsősegély-nyújtási
ismeretekkel
foglalkozó
továbbképzésekre való jelentkezését.

4. Az elsősegély-nyújtási
tevékenységformák szolgálják:


alapismeretek

elsajátítását

elsősorban

a

következő

a helyi tantervben szereplő tantárgyak tananyagaihoz kapcsolódó alábbi ismeretek:
TANTÁRGY

ELSŐSEGÉLY–NYÚJTÁSI ALAPISMERETEK
rovarcsípések

Biológia

légúti akadály
artériás és ütőeres vérzés
komplex újraélesztés
mérgezések
vegyszer okozta sérülések

Kémia

savmarás
égési sérülések
forrázás
szénmonoxid mérgezés

Fizika
Testnevelés

égési sérülések
forrázás
magasból esés
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az ötödik – nyolcadik évfolyamon az osztályfőnöki órák tanóráin feldolgozott
elsősegély-nyújtási ismeretek: teendők közlekedési baleset esetén, segítségnyújtás
baleseteknél; a mentőszolgálat felépítése és működése; a mentők hívásának helyes
módja; valamint az iskolai egészségügyi szolgálat (iskolaorvos, védőnő) segítségének
igénybe vétele az ötödik – nyolcadik évfolyamon egy-egy osztályfőnöki óra
megtartásában az elsősegély-nyújtási alapismeretekkel kapcsolatosan.

5. Az egészségnevelést szolgáló egyéb (tanórán kívüli) foglalkozások:





szakkörök (Ifjúsági Vöröskereszt, elsősegély-nyújtó);
minden évben egy alkalommal elsősegély-nyújtási bemutatót szervezünk a tanulóknak
az Országos Mentőszolgálat, a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt vagy az Ifjúsági
Elsősegélynyújtók Országos Egyesületének bevonásával;
évente egy egészségvédelemmel, helyes táplálkozással, elsősegélynyújtással foglalkozó
projektnap (témanap) szervezése az alsó és a felső tagozatos tanulók számára.

Egészséges életmódra nevelés, egészségfejlesztés
Iskolánk nagy gondot fordít az egészséges életmódra nevelésre. Fontos, hogy a diákjaink
felismerjék: az egészség érték, amelyet az egyénnek és a közösségnek egyaránt óvnia, ápolnia
kell. E cél csak akkor érhető el, ha kialakítjuk a diákokban az önmagukért és másokért érzett
felelősség tudatát, ezért az egészséges életmódra nevelés erkölcsi nevelés is.
Az egészségnevelést a családdal együttműködve próbáljuk megvalósítani. Ebben legfontosabb
szerepe a megelőzésnek, az egészségmegőrző szokások kialakításának van. Tanulóinkat
segítjük a helyes táplálkozás- és mozgáskultúra, a testápolási szokások kialakításában.
Ugyanakkor szükséges az egészségkárosító tényezők megismertetése is, anélkül, hogy
akaratlanul az érdeklődés felkeltésével egészségkárosító szokások kialakulását segítenénk elő
tanulóinknál. Tudniuk kell, hogy az alkoholfogyasztás, a dohányzás, a kábítószer-fogyasztás, a
szexuális szabadosság és következményei (pl. AIDS), a helytelen gyógyszerfogyasztás,
vegyszerkezelés az egészségüket veszélyezteti, de ezekre a veszélyekre csak a szükséges
mértékben és időben hívjuk fel a figyelmüket. Elhibázottnak tekintjük az indokolatlan és idő
előtti "felvilágosítást", kampányokat.
Az egészségre nevelést az egészségtan tantárgy és az osztályfőnöki órák keretein kívül is
gyakoroljuk, pl. a védőnő vagy az ÁNTSZ képviselője által tartott előadások keretében, illetve
egészségnapi programok szervezésén keresztül.
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A véradás népszerűsítését is fontos intézményi feladatnak tekintjük – a véradásra alkalmas
diákok, valamint a szülők és az iskola dolgozóinak körében egyaránt –, felhívva a figyelmet a
véradás társadalmi fontosságán túl arra is, hogy a véradók saját egészségügyi állapotukról is
visszajelzést kaphatnak. Iskolánk rendszeresen helyet ad a Magyar Vöröskereszt helyi
szervezete által szervezett véradásoknak.
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HELYI TANTERV
Intézményünk által választott kerettanterv megnevezése:
A kerettantervek kiadásának és jogállásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) számú EMMI
rendelet mellékletéből
 Kerettanterv a gimnáziumok 9-12. évfolyama számára
 Kerettanterv a gimnáziumok 7-12. évfolyama számára
 Nyelvi előkészítő évfolyam kerettanterve
Az iskola helyi tantervét a Pedagógiai program melléklete tartalmazza



Kifutó rendszerben a 2013-14-es tanévtől a 8.,10.,11.,12. évfolyamokon
Felmenő rendszerben az új NAT alapján az 7. és 9. évfolyamon.

Az egyes érettségi tárgyak középszintű érettségi vizsga témaköreit ugyanez a melléklet
tartalmazza.

A tanulók emelt szintű érettségire felkészítő foglalkozásra történő jelentkezése
A tanulók két emelt szintű érettségire felkészítő foglalkozást választhatnak, heti 2-2 órában. Ha
az iskolában a jelentkezők száma valamely tárgyból nem teszi lehetővé csoport indítását, akkor
az érintett tanulók e tárgy helyett új, biztosan induló tárgyat választhatnak.
A választásra vonatkozóan a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 14. § alapján:
(1) Ha a tanulót – kérelmére – felvették a szabadon választott tanítási órára, a tanítási év végéig,
vagy, ha a tanítási év vége előtt befejeződik, az utolsó tanítási óra befejezéséig köteles azon
részt venni. Erről a tényről – a szabadon választott tanítási órára történő jelentkezés előtt – a
tanulót és a tizennyolc év alatti, továbbá a gondnokság alatt álló tanuló (a továbbiakban a
tizennyolc év alatti és a gondnokság alatt álló együtt: kiskorú tanuló) szülőjét írásban
tájékoztatni kell.
(2) A szabadon választott tanórai foglalkozást az értékelés és a minősítés, a mulasztás, továbbá
a magasabb évfolyamra lépés tekintetében úgy kell tekinteni, mint a kötelező tanítási órát. A
tanulónak – kiskorú tanuló esetén a szülőnek – írásban nyilatkoznia kell arról, hogy a szabadon
választott tanítási órákra történő jelentkezés jogkövetkezményeit tudomásul vette.
(6) A tanulónak, vagy kiskorú tanuló esetén a szülőnek írásban kell bejelentenie, ha a tanuló a
következő tanítási évben már nem kíván részt venni a szabadon választott tanítási órán, továbbá
ha jelentkezni kíván a szabadon választott tanítási órára.
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A 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 15.§ (3) bekezdése szerint:
A tanuló a tanév során egy alkalommal az igazgató engedélyével módosíthatja választását. Az
iskola – a nevelőtestület határozata alapján – megengedi a következőket a 15.§ (2) és (3)-as
bekezdéseiben foglaltak alapján:
 A tanuló az adott tanév szeptember 7-ig adhatja be a tantárgy és a felkészülési szint
választásával kapcsolatos módosító kérvényét.
 A tanuló az első félév utolsó napjáig módosíthatja a tantárgy és a felkészülési szint
megválasztását, ha érvényes félévvel rendelkezik. Új tárgy választása esetén a megfelelő
tantárgyi anyagból különbözeti vizsgát köteles tenni.
 10. és 11. évfolyamon az adott tanév április 20-áig jelentheti be a tantárgy és a felkészülési
szint megválasztásával kapcsolatos döntését, de új tárgy választása esetén a megfelelő tantárgyi
anyagból különbözeti vizsgát köteles tenni.
A kérelmekről az iskola a törvényben előírt csoportlétszámokat figyelembe véve egyedi
döntést hoz. Emelt szintű érettségire felkészítő foglalkozást a következő tantárgyakból
hirdetünk meg: magyar nyelv és irodalom, történelem, matematika, angol nyelv, német nyelv,
spanyol nyelv, fizika, biológia, kémia, informatika, vizuális kultúra. Az emelt szintű érettségire
felkészítő foglalkozásra írásban kell jelentkezni, az iskola által kiadott jelentkezési lapon,
melyet a tanuló és szülője is aláír. Az emelt szintű érettségire felkészítő foglalkozás módosítását
írásban kell kérvényezni az iskola által kiadott nyomtatványon, melyet a tanuló és szülője is
aláír.
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Az alkalmazható tankönyvek, tanulmányi segédletek és taneszközök
kiválasztásának elvei
A tankönyvek, segédletek kiválasztásánál a beiskolázott tanulóink felkészültségét figyelembe
véve elsősorban a középszintű érettségi felkészítéséhez ajánlott tankönyveket részesítjük
előnyben.
A szakmai tantárgyak tankönyvei – lényegesen kisebb kínálat – kevesebb választási lehetőséget
biztosítanak. Iskolánkban a nevelő – oktató munka során a pedagógusok csak olyan nyomtatott
taneszközöket (tankönyvek, munkafüzet, térkép, stb.) használnak a tananyag feldolgozásához,
amelyeket az Oktatási minisztérium hivatalosan tankönyvvé nyilvánított. A nyomtatott
taneszközön túl néhány tantárgynál egyéb eszközökre is szükség van.
Az egyes évfolyamokon a különféle tantárgyak feldolgozásához szükséges kötelező tanulói
taneszközöket a nevelők szakmai munkaközösségei, illetve, ahol nincs munkaközösség, ott az
egyes szaktanárok határozzák meg az iskola helyi tanterve alapján.
A taneszközök kiválasztásánál a szakmai munkaközösségek a következő szempontokat veszik
figyelembe:




a taneszköz feleljen meg az iskola helyi tantervének.
az egyes taneszközök kiválasztásánál azokat az eszközöket kell előnyben részesíteni,
amelyek több tanéven keresztül használhatóak.
a taneszközök használatában az állandóságra törekszünk: új taneszközök használatát
csak nagyon szükséges, az oktatás minőségét lényegesen jobbító esetben vezetünk be.

A kötelezően előírt taneszközökről a szülőket minden tanév előtt tájékoztatjuk. A taneszközök
beszerzése a tanév kezdetéig a szülők kötelessége.
A kiválasztás joga az adott osztályban tanító pedagógusé, de figyelembe kell vennie a
következőket:





A tankönyvek, tanulmányi segédletek kiválasztásának elsődleges elve, hogy
tartalmazza a kerettantervek minimumkövetelményeinek eléréséhez szükséges
tartalmakat.
Feleljen meg intézményünk célrendszerének. Ennek érdekében tartalmazza a
képességfejlesztés sokoldalú lehetőségeit.
Feleljen meg az önálló tanulást segítő didaktikai alapelveknek:
 szerkezete legyen világos, egyszerű;
 motiváljon, keltse fel a gyerekek érdeklődését;
 szövege az életkornak megfelelő megfogalmazású legyen; idegen kifejezéseket,
szavakat akkor használjon, ha azok alapvető fogalmak, folyamatok nevei, és ekkor
is tartalmazza azok eredetét, magyar fordítását;
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alkalmas legyen a segítő megkülönböztetésen, differenciáláson, egyéni tempón
alapuló oktatási tevékenységek megoldásában;
 szervesen kapcsolódjon tartalmában, küllemében, feladatmennyiségében a sajátos
nevelési igényű tanulók nevelésének és oktatásának alapelveihez;
 ábrái, betűméretei, szerkesztése segítse az önálló ismeretszerzést;
 ösztönözzön ismétlésre, rendszerezésre;
 adjon lehetőséget a differenciált képességfejlesztésre;
 adjon mintát az önálló feladatmegoldásra.
Piktogramjai, jelrendszere legyen azonos valamennyi évfolyamon.
Méretében legyen kézbe vehető, borítója érdeklődést keltő, színes és tartós.
Legyen több évig használható, és ára elérhető.
Az előző feltételeket figyelembe véve lehetőség szerint tankönyvcsaládokat vásároljunk
az egyes tantárgyak tananyagainak nagyobb mértékű összefonódása, egymásra épülése
miatt.
Egy tankönyvcsaládhoz azonos elvek alapján készüljenek mérőlapok.
Hasonlóan megfelelő taneszközök esetén az olcsóbbakat kell előnyben részesíteni.

A következő tanévben szükséges taneszközökről a májusi szülői értekezleten szóban, az iskola
könyvtárában elhelyezett listán írásban tájékoztatjuk a szülőket.
A hagyományos taneszközök (könyv, példatár, munkafüzet, térkép stb.) mellett más típusú
információhordozókat is választunk (audiokazetta, videó anyag, CD-ROM, számítógépes
hagyományos szoftver), ezek kiválasztása, finanszírozása a hagyományos eszközökhöz
hasonlóan történik.
Az iskola arra törekszik, hogy saját költségvetési keretéből, illetve más támogatásból egyre több
nyomtatott taneszközt szerezzen be az iskolai könyvtár számára. Ezeket a taneszközöket a
szociálisan hátrányos helyzetű tanulók térítésmentesen használhatják.

Az iskolai könyvtár gyűjtőköre
Formai szempontból:
• írásos nyomtatott dokumentumok: könyv (segédkönyv, tankönyv, tartós tankönyv),
periodika
• Audiovizuális ismerethordozók: hangzó dokumentumok (hangkazetta, hanglemez,
CD), hangos-képes dokumentumok (videokazetta)
• Számítógéppel olvasható dokumentumok (CD-ROM)
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Terjedelme és mélysége szerint:
• Tananyaghoz kapcsolódó irodalom válogatva, tartalmi teljességre törekedve,
folyamatosan, tervszerűen és arányosan gyarapítva.
Állományrészei:
• Kézikönyvtári állomány: általános művelődéshez, egyes műveltségi területekhez
szükséges alapdokumentumok, segédkönyvek, kézikönyvek, adattárak, atlaszok,
lexikonok, enciklopédiák.
• Ismeretközlő irodalom: ismeretterjesztő könyvek, szakkönyvek. Házi és ajánlott
olvasmányok, munkaeszközként használt könyvek többes példányban.
• Szépirodalom: antológiák, szerzői életművek, házi olvasmányok, népköltészeti
irodalom,
• Pedagógiai gyűjtemény: pedagógia és határtudományai alapvető segédkönyvei,
mindennapi pedagógiai gyakorlatot segítő szakirodalom, tantárgymódszertani
segédkönyvek, segédletek, nem nyomtatott anyagok,


az iskolai élettel összefüggő statisztikai, közgazdasági és helyismereti, -történeti
források.

• Könyvtári szakirodalom: a könyvtáros segédkönyvtára;
könyvtártani munkák, könyvtárhasználatra nevelés segédletei.

könyvtárszakmai,

• Időszaki kiadványok gyűjteménye: ismeretterjesztő, irodalmi, ifjúsági folyóiratok,
pedagógiai és tantárgymódszertani lapok, könyvtári szaksajtó
• Audiovizuális dokumentumok
ismerethordozók állományrésze:

és

számítógéppel

olvasható

programok,

videokazetták, hanglemezek, CD-ROM-ok.
• Tankönyvtár: tartós tankönyvek gyűjteménye.

Ingyenes tankönyvellátás szabályzata
Mindenkori hatályos törvény alapján.
Az ingyenes tankönyvellátást biztosítania kell a nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő
minden tanuló részére.
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Nemzeti Alaptanterv (NAT) szerinti pedagógiai feladatok
1. A társadalmi életre való felkészítés
A tanuló az iskolában éli meg először a társadalom függőségi és hatalmi viszonyait, saját jogait
és lehetőségeit sorsa és a közélet formálásában. Ezt figyelembe véve közvetítjük a vele szemben
támasztott követelményeket, alakítjuk azt a módot, ahogyan vele viselkednek, ahogyan vele
szemben követelményeket támasztanak, amiképpen hozzá szólnak és róla beszélnek, ahogyan
megszervezik és értékelik a munkáját, s a módszereket, amelyekkel elősegítik az
együttműködését, jogainak, érdekeinek érvényesülését. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a
tanulók személyiségének alakulására nagy hatással van a diáktársak értékrendje, a tanárok és a
diákok, valamint a diáktársak között uralkodó magatartás és hangnem. Különös figyelmet
fordítunk arra, hogy az iskola nevelő szerepét ezekben a kapcsolatokban is gyümölcsöztesse.
2. Hazaszeretetre nevelés
Nagy hangsúlyt helyezünk a hazaszeretetre nevelésre, s emellett, az európai gyakorlatnak
megfelelően, a környező népekkel való megértő együttműködésre. Nevelő és oktató
munkánkban minden lehetséges alkalmat és eszközt felhasználva próbáljuk elősegíteni azoknak
a közösségi összetartó erőknek a kialakulását és növekedését, amelyek erősítik a növendékek
kötődését a nemzethez, erősítik a haza szeretetét. A hazaszeretetre nevelés kiemelkedő
eszközének tekintjük a magyar nyelv, a magyar történelem, a földrajz, a magyar
művelődéstörténet és irodalom, a honismeret tanítását. Nemzeti és állami ünnepeinket
méltóképpen, a tanulóink által színpadra vitt emlékműsorokkal ünnepeljük meg.
3. Erkölcsi nevelés
A közös emberi értékek tisztelete, azok megvalósításában az egymásrautaltság s a kölcsönös
függés tudata erkölcsi szolidaritásban egyesíti a társadalom tagjait. A közös értékekkel való
azonosulás alakítja minden emberi közösség erkölcsi tudatát, s az ezeknek megfelelő erkölcsi
magatartás a közösség legfontosabb összetartó ereje.
Igen nagy tehát az iskola és a pedagógusok szerepe a közerkölcs alakításában. A jót építő, az
igazat érvényre juttató, szeretet által vezérelt közösségekben tudnak kialakulni azok a
magatartási és viselkedési formák, szokások, amelyekre a társadalomnak szüksége van: a
szolidaritás, az előzékenység, az állhatatosság, az előítélet-mentesség, a másik ember tisztelete,
a tolerancia, a megbízhatóság, az alkalmazkodóképesség, a hűség.
Az erkölcsi nevelés legfontosabb eleme a példaadás. Minden pedagógus példát ad, akár akarja,
akár nem. A pedagógusaink egyéni és testületi magatartásának tükröznie és mintáznia kell azt
a közösségi értékrendet, amire a tanulóinkat nevelni akarjuk.
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Az erkölcsi magatartás formálása mellett az iskolánk kiemelt feladata a társadalmi együttélés
viselkedési szabályainak megismertetése és az ezek megtartására nevelés is. A helyes
közlekedési magatartástól a különféle társas helyzetekben szokásos viselkedési normákig
sokféle – a korosztály szükségleteihez és társadalmi tapasztalataihoz illő – eligazító ismeretet,
tanulási tapasztalatot kínálunk fel ahhoz, hogy a tanulóink felnőtt korukra el tudjanak igazodni
és természetesen tudjanak viselkedni a társas kapcsolatok és helyzetek sokféleségében.
Tanulóinkkal a derűs és kiegyensúlyozott, jóindulatú viselkedés példáját és szabályrendszerét
ismertetjük meg és ennek követésére tanítjuk.
4. Családi életre nevelés
A különböző társas kapcsolatok között az erkölcsi nevelés szempontjából legfontosabb a
család. A családi életre az iskolának is nevelnie kell. Fel kell készítenie a felelősségteljes döntés
képességére, amely a párválasztáshoz, a házassághoz, a szülői feladat vállalásához szükséges.
A nemek közti különbség tudatosítása, tisztelete, a férfi és a nő egyenrangúságának
elfogadtatása mellett fontos nevelési feladat a szülői szerepek és a családi munkamegosztásban
betöltött szerepek tudatosítása, a mai valóság tényeihez igazodó és a család emberformáló
jelentőségének megfelelő kezelése. A jelentős számban rossz családi légkört megélő
gyermekek, tanulók számára fontos a vonzó családmodellek bemutatása. Ismerkedjenek meg
az egymás segítésének, kölcsönös szeretetének pozitív eredményeit igazoló példákkal.
Tudatosítjuk a tanulókban, hogy a hűség, a család: érték, és az ezért hozott áldozatvállalásnak
értelme van.
A felső tagozatban (elsősorban a 7. és 8. osztályokban) és gimnáziumban a téma jelentőségéhez
illő komolysággal beszélünk a szerelemről és a párválasztásról, szexualitásról.
5. Egészséges életmódra nevelés
Iskolánk nagy gondot fordít az egészséges életmódra nevelésre. Fontos, hogy a diákjaink
felismerjék: az egészség érték, amelyet az egyénnek és a közösségnek egyaránt óvnia, ápolnia
kell. E cél csak akkor érhető el, ha kialakítjuk a diákokban az önmagukért és másokért érzett
felelősség tudatát, ezért az egészséges életmódra nevelés erkölcsi nevelés is.
Az egészségnevelést a családdal együttműködve próbáljuk megvalósítani. Ebben legfontosabb
szerepe a megelőzésnek, az egészségmegőrző szokások kialakításának van. Tanulóinkat
segítjük a helyes táplálkozás- és mozgáskultúra, a testápolási szokások kialakításában.
Ugyanakkor szükséges az egészségkárosító tényezők megismertetése is, anélkül, hogy
akaratlanul az érdeklődés felkeltésével egészségkárosító szokások kialakulását segítenénk elő
tanulóinknál. Tudniuk kell, hogy az alkoholfogyasztás, a dohányzás, a kábítószer-fogyasztás, a
szexuális szabadosság és következményei (pl. AIDS), a helytelen gyógyszerfogyasztás,
vegyszerkezelés az egészségüket veszélyezteti, de ezekre a veszélyekre csak a szükséges
mértékben és időben hívjuk fel a figyelmüket. Elhibázottnak tekintjük az indokolatlan és idő
előtti "felvilágosítást", kampányokat.
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Az egészségre nevelést az egészségtan tantárgy és az osztályfőnöki órák keretein kívül is
gyakoroljuk, pl. a védőnő vagy az ÁNTSZ képviselője által tartott előadások keretében, illetve
egészségnapi programok szervezésén keresztül.
6. Testi nevelés
Az egészségneveléshez hozzátartozik a testi nevelés. A testi nevelés célja az egészséges testi és
lelki fejlődés, a rendszeres mozgás iránti igény felkeltése és kielégítése, a fizikai, értelmi és
akarati tulajdonságok – ügyesség, gyorsaság, mozgáskészség, állóképesség, önfegyelem,
cselekvésbiztonság – fejlesztése.
A testi nevelés során – az életkor általános sajátosságai szerint – differenciált terhelésre
törekszünk. Ugyanis a mozgásélmény öröme és az egyénhez mért követelményszintek
ösztönzik a tanulókat képességeik és akaratuk fejlesztésére. Az egyéni adottságokhoz mért
követelményszintek megállapítása segíti az önismeret kialakítását, a másság tiszteletét. Az
akaraterő fejlesztését, az állóképességet, edzettség kifejlesztését mind a jellemépítés,
jellemformálás, mind a továbbtanulás, a szakmatanulás szempontjából igen fontosnak tartjuk.
Az akaraterőt, a segítőkészséget befolyásoló jellemformáló helyzeteket próbáljuk felhasználni
az emberi kapcsolatok és értékes tulajdonságok fejlesztésére. Fontosnak tartjuk, hogy
tanuljanak meg tanulóink felszabadultan – de a szabályok megtartásával – játszani, tanulják
meg a vereséget elviselni, a győzelem öröme mellett a másik sikerét is jó szívvel elismerni és
értékelni.
A sportversenyeket úgy szervezzük meg, hogy azok a becsületes helytállásra, a tiszta
küzdelemre ösztönözzenek. Az iskolánk színeiben induló tanulók érezzék kötelességüknek a
lehető legjobb eredmény elérését, és legyenek tudatában, hogy közösségünket képviselik.
Teljesítményükre ugyanakkor az egész iskola figyelmét felhívjuk eredményeik ismertetésével,
díjaik bemutatásával, és egyéb módon.
A tanórákon kívüli sportolási lehetőségek az iskolai életet színessé, változatossá,
élményszerűvé teszik, meghatározó szerepük van a tanulók egészségének megőrzésében,
életmódjuk alakításában. A mindennapos testmozgás lehetőségét diákjainknak az iskolai
sportkör tevékenységén keresztül biztosítjuk. Arra törekszünk, hogy a rendszeres mozgás,
testedzés a tanulóinkban elemi igény maradjon az iskolánkban folytatott tanulmányaik
befejezése után is.
7. Környezeti nevelés
Környezeti nevelésünk célja, hogy neveljük és tanítsuk a tanulókat a természetes és az épített
környezettel való tudatos és harmonikus együttélésre, környezetbarát életvitelre. Feladatunk,
hogy felkeltsük a tanulók igényét a tiszta, egészséges környezet kialakítására, megóvására.
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Az ember és környezete egységes rendszert alkot. Létérdek, hogy a tanulóink valós képet
kapjanak a természet megóvásának emberi, társadalmi, technikai feltételeiről. Ezért fontos,
hogy megismerjék a legfőbb környezeti problémákat, és elsajátítsák a problémák megértéséhez
és kezeléséhez szükséges természettudományos és társadalmi ismereteket. A
környezetgazdálkodási ismeretek, a környezet megóvásának szemlélete áthatja helyi
tantervünket a megfelelő képzési területeken, illetve tantárgyakban. (egészségtan, hon- és
népismeret, az ember és társadalomismeret, etika, mozgókép- és médiaismeret). A tanórán
kívüli neveléssel (pl. környezetvédelmi munkák szervezésével, napközis foglalkozások
környezeti nevelési tartalmával, nyári tábor szervezésével a természetbe) és az iskolánk
környezeti kultúrájával is erősíteni kívánjuk a környezetért felelős magatartás kialakítását
tanulóinkban.
8. Esztétikai nevelés
Az esztétikai nevelés alapfeladata az esztétikai érzékenység és nyitottság, a szépség iránti
fogékonyság kialakítása, ami az emberi teljességhez az érzelemgazdagsággal, az alapvető
emberi értékek átélésének képességével járul hozzá. A korszerű esztétikai nevelésben a művészi
élmények és az irodalmi művek, műalkotások elemzése mellett egyre nagyobb súllyal szerepel
a hétköznapok esztétikumának tudatosítása: a természet, a mesterséges környezet, a társas
érintkezés és a nyelvhasználat formakultúrájának felismertetése. Az eredményes módszerek
között ma is elsőrangú a maradandó élményt nyújtó alkotótevékenység, amit jól egészít ki az
ízlésnevelésben és a tudatos ítéletalkotásban nélkülözhetetlen kritikai, elemző munka.
Az esztétikai nevelés az iskola teljes helyi tantervének a feladata, és nem elégszünk meg azzal,
hogy az kitüntetett helyet kap az irodalom, zene és a művészeti tantárgyak tanításában. Szépen
dekorált, ízlésesen kialakított tantermeinkkel személyes példát kívánunk mutatni, s tanulóink
esztétikai ízlésének fejlesztését szolgálja az órai füzetek vezetésének rendszeres, félévenkénti
ellenőrzése és értékelése is.

Fejlesztési területek – nevelési célok a „2020-as NAT” alapján
A fejlesztési területek - nevelési célok áthatják a pedagógiai folyamat egészét, s így közös
értékeket jelenítenek meg. A célok elérése érdekében a pedagógiai folyamatban egyaránt jelen
kell lennie az ismeretszerzés, a gyakoroltatás-cselekedtetés mellett a példák érzelmi hatásának
is.
E területek - összhangban a kulcskompetenciák alapját adó képességekkel, készségekkel, az
oktatás és nevelés során megszerzett ismeretekkel, és a tudásszerzést segítő attitűdökkel egyesítik a hagyományos értékeket és a XXI. század elején megjelent új társadalmi igényeket.
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A nevelési célok a következőképpen érvényesülnek a tartalmi szabályozás különböző szintjein,
és valósulnak meg a köznevelés folyamatában:
- beépülnek az egyes műveltségi területek, illetve tantárgyak fejlesztési követelményeibe,
tartalmaiba;
- tantárgyak részterületeivé válhatnak, vagy önálló tantárgyként jelenhetnek meg az iskola helyi
tanterve szerint;
- alsó tagozaton tematizálják a tanítói munkát, a felsőbb évfolyamokon pedig elsősorban az
osztályfőnöki órák témaköreit;
- témákat, fejlesztési helyzeteket körvonalaznak a nem tanórai keretek között folyó, egyéb
iskolai foglalkozások, programok számára.
A nevelési célok intézményi szintű tudatos követése, valamint a hozzájuk rendelt feladatok
végrehajtása és végrehajtatása az intézményi pedagógiai kultúra és a színvonalas pedagógiai
munka meghatározó fokmérője, a pedagógiai-szakmai ellenőrzés egyik fontos kritériuma.
Az erkölcsi nevelés
A köznevelés alapvető célja a tanulók erkölcsi érzékének fejlesztése, a cselekedeteikért és azok
következményeiért viselt felelősségtudatuk elmélyítése, igazságérzetük kibontakoztatása,
közösségi beilleszkedésük elősegítése, az önálló gondolkodásra és a majdani önálló, felelős
életvitelre történő felkészülésük segítése. Az erkölcsi nevelés legyen életszerű: készítsen fel az
elkerülhetetlen értékkonfliktusokra, segítsen választ találni a tanulók erkölcsi és életvezetési
problémáira. Az erkölcsi nevelés lehetőséget nyújt az emberi lét és az embert körülvevő világ
lényegi kérdéseinek különböző megközelítési módokat felölelő megértésére, megvitatására. Az
iskolai közösség élete, tanárainak példamutatása támogatja a tanulók életében olyan
nélkülözhetetlen készségek megalapozását és fejlesztését, mint a kötelességtudat, a munka
megbecsülése, a mértéktartás, az együttérzés, a segítőkészség, a tisztelet és a tisztesség, a
korrupció elleni fellépés, a türelem, a megértés, az elfogadás. A tanulást elősegítő beállítódások
kialakítása - az önfegyelemtől a képzelőtehetségen át intellektuális érdeklődésük felkeltéséig hatással lesz egész felnőtt életükre, és elősegíti helytállásukat a munka világában is.
Nemzeti öntudat, hazafias nevelés
A tanulók ismerjék meg nemzeti, népi kultúránk értékeit, hagyományait. Tanulmányozzák a
jeles magyar történelmi személyiségek, tudósok, feltalálók, művészek, írók, költők, sportolók
munkásságát. Sajátítsák el azokat az ismereteket, gyakorolják azokat az egyéni és közösségi
tevékenységeket, amelyek megalapozzák az otthon, a lakóhely, a szülőföld, a haza és népei
megismerését, megbecsülését. Alakuljon ki bennük a közösséghez tartozás, a hazaszeretet
érzése, és az a felismerés, hogy szükség esetén Magyarország védelme minden állampolgár
kötelessége. Európa a magyarság tágabb hazája, ezért magyarságtudatukat megőrizve ismerjék
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meg történelmét, sokszínű kultúráját. Tájékozódjanak az egyetemes emberi civilizáció
kiemelkedő eredményeiről, nehézségeiről és az ezeket kezelő nemzetközi együttműködési
formákról.
Állampolgárságra, demokráciára nevelés
A demokratikus jogállam, a jog uralmára épülő közélet működésének alapja az állampolgári
részvétel, amely erősíti a nemzeti öntudatot és kohéziót, összhangot teremt az egyéni célok és
a közjó között. Ezt a cselekvő állampolgári magatartást a törvénytisztelet, az együttélés
szabályainak betartása, az emberi méltóság és az emberi jogok tisztelete, az erőszakmentesség,
a méltányosság jellemzi. Az iskola megteremti annak lehetőségét, hogy a tanulók megismerjék
a főbb állampolgári jogokat és kötelezettségeket, és ennek keretében biztosítja a honvédelmi
nevelést. A részvétel a közügyekben megkívánja a kreatív, önálló mérlegelő gondolkodás, az
elemzőképesség és a vitakultúra fejlesztését. A felelősség, az önálló cselekvés, a
megbízhatóság, a kölcsönös elfogadás elsajátítását hatékonyan támogatják a tanulók tevékeny
részvételére építő tanítás- és tanulásszervezési eljárások.
Az önismeret és a társas kultúra fejlesztése
Az önismeret - mint a személyes tapasztalatok és a megszerzett ismeretek tudatosításán alapuló,
fejlődő és fejleszthető képesség - a társas kapcsolati kultúra alapja. Elő kell segíteni a tanuló
kedvező szellemi fejlődését, készségeinek optimális alakulását, tudásának és kompetenciáinak
kifejezésre jutását, s valamennyi tudásterület megfelelő kiművelését. Hozzá kell segíteni, hogy
képessé váljék érzelmeinek hiteles kifejezésére, a mások helyzetébe történő beleélés
képességének az empátiának a fejlődésére, valamint a kölcsönös elfogadásra. Ahhoz, hogy az
oktatási és nevelési folyamatban résztvevő tanulók, az elsajátított készségekre és tudásra
támaszkodva énképükben is gazdagodjanak, a tanítás-tanulás egész folyamatában támogatást
igényelnek ahhoz, hogy tudatosuljon, a saját/egyéni fejlődésüket, sorsukat és életpályájukat
maguk tudják alakítani. A megalapozott önismeret hozzájárul a kulturált egyéni és közösségi
élethez, mások megértéséhez és tiszteletéhez, a szeretetteljes emberi kapcsolatok
kialakításához.
A családi életre nevelés
A család kiemelkedő jelentőségű a gyerekek, fiatalok erkölcsi érzékének,
szeretetkapcsolatainak, önismeretének, testi és lelki egészségének alakításában. A szűkebb és
tágabb környezet változásai, az értékrendben jelentkező átrendeződések, a családok egy
részének működésében bekövetkező zavarok szükségessé teszik a családi életre nevelés
beemelését a köznevelés területére. A köznevelési intézményeknek ezért kitüntetett feladata a
harmonikus családi minták közvetítése, a családi közösségek megbecsülése. A felkészítés a
családi életre segítséget nyújt a gyermekeknek és fiataloknak a felelős párkapcsolatok
kialakításában, ismereteket közvetít a családi életükben felmerülő konfliktusok kezeléséről. Az
iskolának foglalkoznia kell a szexuális kultúra kérdéseivel is.
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A testi és lelki egészségre nevelés
Az egészséges életmódra nevelés hozzásegít az egészséges testi és lelki állapot örömteli
megéléséhez. A pedagógusok ösztönözzék a tanulókat arra, hogy legyen igényük a helyes
táplálkozásra, a mozgásra, a stresszkezelés módszereinek alkalmazására. Legyenek képesek
lelki egyensúlyuk megóvására, társas viselkedésük szabályozására, a konfliktusok kezelésére.
Az iskola feladata, hogy a családdal együttműködve felkészítse a tanulókat az önállóságra, a
betegség-megelőzésre, továbbá a szabályok betartására a közlekedésben, a testi higiénében, a
veszélyes körülmények és anyagok felismerésében, a váratlan helyzetek kezelésében. A
pedagógusok motiválják és segítsék a tanulókat a káros függőségekhez vezető szokások
kialakulásának megelőzésében.
Felelősségvállalás másokért, önkéntesség
A Nat ösztönzi a személyiség fejlesztését, kibontakozását segítő nevelést-oktatást: célul tűzi ki
a hátrányos helyzetű vagy fogyatékkal élő emberek iránti szociális érzékenység, segítő
magatartás kialakítását a tanulókban úgy, hogy saját élményű tanuláson keresztül ismerik meg
ezeknek a csoportoknak a sajátos igényeit, élethelyzetét. A segítő magatartás számos olyan
képességet igényel és fejleszt is egyúttal (együttérzés, együttműködés, problémamegoldás,
önkéntes feladatvállalás és -megvalósítás), amelyek gyakorlása elengedhetetlen a tudatos,
felelős állampolgári léthez.
Fenntarthatóság, környezettudatosság
A felnövekvő nemzedéknek ismernie és becsülnie kell az életformák gazdag változatosságát a
természetben és a kultúrában. Meg kell tanulnia, hogy az erőforrásokat tudatosan, takarékosan
és felelősségteljesen, megújulási képességükre tekintettel használja. Cél, hogy a természet és a
környezet ismeretén és szeretetén alapuló környezetkímélő, értékvédő, a fenntarthatóság
mellett elkötelezett magatartás váljék meghatározóvá a tanulók számára. Az intézménynek fel
kell készítenie őket a környezettel kapcsolatos állampolgári kötelességek és jogok gyakorlására.
Törekedni kell arra, hogy a tanulók megismerjék azokat a gazdasági és társadalmi folyamatokat,
amelyek változásokat, válságokat idézhetnek elő, továbbá kapcsolódjanak be közvetlen és
tágabb környezetük értékeinek, sokszínűségének megőrzésébe, gyarapításába.
Pályaorientáció
Az iskolának - a tanulók életkorához igazodva és a lehetőségekhez képest - átfogó képet kell
nyújtania a munka világáról. Ennek érdekében olyan feltételeket, tevékenységeket kell
biztosítania, amelyek révén a diákok kipróbálhatják képességeiket, elmélyülhetnek az
érdeklődésüknek megfelelő területeken, megtalálhatják hivatásukat, kiválaszthatják a nekik
megfelelő foglalkozást és pályát, valamint képessé válnak arra, hogy ehhez megtegyék a
szükséges erőfeszítéseket.

75

Ezért fejleszteni kell bennük a segítéssel, az együttműködéssel, a vezetéssel és a versengéssel
kapcsolatos magatartásmódokat és azok kezelését.
Gazdasági és pénzügyi nevelés
A felnövekvő nemzedéknek hasznosítható ismeretekkel kell rendelkeznie a világgazdaság, a
nemzetgazdaság, a vállalkozások és a háztartások életét meghatározó gazdasági-pénzügyi
intézményekről és folyamatokról. Cél, hogy a tanulók ismerjék fel saját felelősségüket az
értékteremtő munka, a javakkal való ésszerű gazdálkodás, a pénz világa és a fogyasztás
területén. Tudják mérlegelni döntéseik közvetlen és közvetett következményeit és kockázatát.
Lássák világosan rövid és hosszú távú céljaik, valamint az erőforrások kapcsolatát, az egyéni
és közösségi érdekek összefüggését, egymásrautaltságát. Ennek érdekében a köznevelési
intézmény biztosítja a pénzügyi rendszer alapismereteire vonatkozó pénzügyi szabályok, a
banki tranzakciókkal kapcsolatos minimális ismeretek és a fogyasztóvédelmi jogok tanítását.
Médiatudatosságra nevelés
Cél, hogy a tanulók a mediatizált, globális nyilvánosság felelős résztvevőivé váljanak: értsék
az új és a hagyományos médiumok nyelvét. A médiatudatosságra nevelés az értelmező, kritikai
beállítódás kialakítása és tevékenység-központúsága révén felkészít a demokrácia részvételi
kultúrájára és a médiumoktól is befolyásolt mindennapi élet értelmes és értékelvű
megszervezésére, tudatos alakítására. A tanulók megismerkednek a média működésével és
hatásmechanizmusaival, a média és a társadalom közötti kölcsönös kapcsolatokkal, a valóságos
és a virtuális, a nyilvános és a bizalmas érintkezés megkülönböztetésének módjával, valamint
e különbségek és az említett médiajellemzők jogi és etikai jelentőségével.
A tanulás tanítása
A tanulás tanítása az iskola alapvető feladata. Minden pedagógus teendője, hogy felkeltse az
érdeklődést az iránt, amit tanít, és útbaigazítást adjon a tananyag elsajátításával, szerkezetével,
hozzáférésével kapcsolatban. Meg kell tanítania, hogyan alkalmazható a megfigyelés és a
tervezett kísérlet módszere; hogyan használhatók a könyvtári és más információforrások;
hogyan mozgósíthatók az előzetes ismeretek és tapasztalatok; melyek az egyénre szabott
tanulási módszerek; miként működhetnek együtt a tanulók csoportban; hogyan rögzíthetők és
hívhatók elő pontosan, szó szerint például szövegek, meghatározások, képletek. Olyan tudást
kell kialakítani, amelyet a tanulók új helyzetekben is képesek alkalmazni, a változatok
sokoldalú áttekintésével és értékelésével. A tanulás tanításának elengedhetetlen része a tanulás
eredményességének, a tanuló testi és szellemi teljesítményeinek lehetőség szerinti növelése és
a tudás minőségének értékelése.
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A mindennapos testnevelés, testmozgás megvalósításának módja
Iskolánk a nappali rendszerű iskolai oktatásban a mindennapos testnevelést és testmozgást az
Nkt. 27. § (11) bekezdésében meghatározottak szerint szervezi meg.
A mindennapos testnevelést heti öt testnevelés óra keretében, amelyből legfeljebb heti két óra
a) a kerettanterv testnevelés tantárgyra vonatkozó rendelkezéseiben meghatározott
oktatásszervezési formákkal, műveltségterületi oktatással,
b) iskolai sportkörben való sportolással,
c) versenyszerűen sporttevékenységet folytató igazolt, egyesületi tagsággal rendelkező vagy
amatőr sportolói sportszerződés alapján sportoló tanuló kérelme alapján a tanévre érvényes
versenyengedélye és a sportszervezete által kiállított igazolás birtokában a sportszervezet
keretei között szervezett edzéssel váltható ki.

Választható tantárgyak, foglalkozások
1.

Tantárgyválasztás, fakultáció

A pedagógiai program határozza meg, mely tantárgyakat lehet tanulni az egyes évfolyamokon.
A fakultáció óraszáma tantárgyanként heti 2-2 óra.
A választható tantárgyakra és szakokra az osztályközösség javaslatot tehet; a döntést az
igazgató hozza a lehetőségek figyelembe vételével. A 10. osztályosok közép- és emelt szintű
érettségire jelentkezésének és tantárgyválasztásának rendje:
Az iskola igazgatója minden évben a februári szülői értekezletig elkészíti és közzéteszi a
tájékoztatót (írásban) a választható tantárgyakról és a felkészítés szintjéről. Ennek alapján a 10.
évfolyamon tanuló diák április 30-ig gondolkodhat arról, hogy mely tantárgyakból szeretne
emelt szintű felkészítőre járni az utolsó két évben. Ez nem jelenti persze azt, hogy csak olyan
tárgyból tehet emelt szintű vizsgát, amelyből iskolai felkészítésen vett részt. A tanuló az
igazgató engedélyével módosíthatja választását. Április 30-ig ki kell választani és megjelölni a
tájékoztató utolsó lapján, hogy a kötelező érettségi tárgyak közül melyiket kívánja a tanuló
emelt szinten tanulni. Legalább egy kötelezően választandó tantárgyat is választani kell, itt is
meg kell jelölni, hogy emelt szinten kívánja-e tanulni. Természetesen érettségizni 5-nél több
tárgyból is lehet, de az emelt szintű felkészítésre egy tanuló maximum 3 tárgyból vállalkozhat
a tanuló számára felvehető óraszámok felső korlátja miatt. Az utolsó oldalt le kell választani,
és aláírva kell leadni április 30-ig az osztályfőnöknek, aki továbbítja az igazgatónak. A 11-12.
év kezdetekor a tanuló írásban kérelmet nyújthat be az igazgatóhoz választásának
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módosításához. Az igazgató az indokokat figyelembe véve dönt az engedélyezésről, valamint
a különbözeti vizsga szükségességéről. Amennyiben a tanuló 3 hónap után kéri a
fakultációváltást, különbözeti vizsgát kell tennie. A különbözeti vizsga sikeres teljesítése esetén
válthat fakultációt a tanuló. A különbözeti vizsga sikertelenség esetén nem ismételhető.

2.

Tanórán kívüli iskolai foglalkozások

A szaktanár kérésére, egyeztetve a tanulókkal és szülőkkel szakkör, művészeti kör, sportkör,
korrepetálás, érettségi felkészítő foglalkozás indítható, melyek óraszáma heti 1-2 óra. Az
engedélyezésről az igazgató dönt.
Az iskola – a tanórai foglalkozások mellett – a tanulók érdeklődése, igényei, szükségletei
szerint tanórán kívüli foglalkozásokat szervez.
Az intézményben az alábbi tanórán kívüli foglalkozási formák léteznek:
Szakköröket a magasabb szintű képzés igényével a tanulók érdeklődésétől függően, a
munkaközösség vezetők javaslata alapján indít az iskola az éves túlórakeret és a felhasználható
órakeret függvényében. A foglalkozások előre meghatározott tematika alapján történnek, erről,
valamint a látogatottságról szakköri naplót kell vezetni. A szakkör vezetője felelős a szakkör
működéséért.
A szakköri aktivitás tükröződhet a tanuló szorgalom és szaktárgyi osztályzatában.
A szakköröket fel kell tüntetni az éves tantárgyfelosztásban.
Az iskolai diáksportkör (DSK) a tanulók mozgásigényének kielégítésére, a sport
megszerettetésére alakul. A DSK mint szervezeti forma önálló szabályzat alapján működik, az
iskola tanulóinak nyújt lehetőséget a sportköri foglalkozásokon, versenyeken valamint
önköltséges tanfolyamokon való részvételre.
A korrepetálások célja az alapkészségek fejlesztése és a tantervi követelményekhez való
felzárkóztatás. A korrepetálást az igazgató által megbízott pedagógus tartja. Az alsó tagozat
korrepetálásai az órarendben rögzítve a tanítók javaslatára kötelező jelleggel történnek. A felső
tagozatban differenciált foglalkoztatással, képesség szerinti csoportbontással, ill. tanórán kívüli
foglalkozás keretében a szaktanárok javaslatára történik.
Tanulmányi és sportversenyeken való részvétel az iskolai szinten kiemelkedő teljesítmények
függvényében lehetséges. Tehetséges tanulóinkat benevezzük a különböző szervek (városi,
megyei, országos) által meghirdetett versenyekre.
Tanfolyamokat az iskola a tanulók érdeklődésének és a szaktanárok vállalkozásának
függvényében indít. Az iskola által szervezett tanfolyamokon való részvételt a szülő kéri a
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tanfolyamvezetőtől. A tanfolyamokon való részvételért havonta előre fizetett térítési díj
fizetendő.
Az iskola tanulói, közösségei (osztályok, diákönkormányzat) egyéb rendezvényeket is
tarthatnak. Az ilyen jellegű rendezvényeket engedélyezési céllal be kell jelenteni az iskola
igazgatójának, és az engedélyezett összejövetelen biztosítani kell a pedagógusi felügyeletet.
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A tanulmányi munka ellenőrzésének, értékelésének rendszere, módszerei
A tanulók teljesítményének mérése, regisztrálása és értékelése az oktató-nevelő munka állandó
velejárója. Egyrészt a tanórákon és tanórán kívül nyújtott teljesítmények állandó elismerése és
értékelése tartozik ide, másrészt az iskolai élet egy-egy szakaszának lezárását jelentő vizsgák.
A tanulmányi munka ellenőrzésének, értékelésének alapelvei

1.

A tanulmányi előmenetel folyamatos ellenőrzése, értékelése (az osztályozás) a pedagógus
törvényben rögzített joga. Az értékelés szaktárgyi és pedagógiai kifogástalanságáért a szaktanár
felel, viszont az alapelvek, célok, funkciók tekintetében konszenzusnak kell lennie a
nevelőtestületen belül. Az értékelés fő alapelve a fejlesztő támogatás. Intézményi norma, hogy
a tanári értékelés a tanuló emberi méltóságát tiszteletben tartva elfogulatlan és konkrét legyen.
A minősítés ( az érdemjegy / osztályzat ) hitelesen tükrözze a tanulói teljesítményt.
A mérés- ellenőrzés célja: informálódni a tanuló tananyagban való előrehaladásáról, az
értékelés funkciója pedig hiteles visszajelzést adni számára a követelmény- teljesítmény
megfeleléséről, de legátfogóbb célja a reális önértékelés, az önálló tanulási képesség és igény
kialakítása.
2.
Az értékelési minősítés alapformái (A minősítés körébe tartozó fogalmak féléves,
éves szakaszt illetően)
Az érdemjegy:
A tanév folyamán a tanár a tanuló írásbeli és szóbeli teljesítményeit rendszeresen érdemjegyek
adásával minősíti
Az osztályzat:
Félévi és év végi osztályzat, valamint évfolyamvizsgák, mely a jelzett időszakok alatti
tanulmányi eredményt minősíti.
Szöveges értékelés:
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény alapján az első évfolyamon félévkor és
év végén, a második évfolyamon félévkor szöveges minősítéssel kell kifejezni, hogy a tanuló
kiválóan, jól vagy megfelelően teljesített vagy felzárkóztatásra szorul.
A szöveges értékelés elvi követelményei:




fejlesztőközpontúság jellemezze
vegye figyelembe az életkori sajátosságokat
legyen összhang a NAT, a pedagógiai program, a helyi tantervi rendszer és a kimunkált
értékelési koncepció között
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jellemezze a gyakorlatot a rendszeres és folyamatos értékelés
személyre szóló és ösztönző jellegű legyen
a tanítási-tanulási folyamat állandó kísérőjeként tudjon megerősítő, korrigáló, fejlesztő
szerepet betölteni
konkrét egyénre szabott javaslatokkal jelölje meg a továbblépés útját és módját, nyelvi
megformáltságában legyen közérthető a tanuló számára

A számszerű minősítés „mértékegységei”:
A hagyományos ötfokozatú skála alapján – az érdemjegyekre és az osztályzatokra vonatkozóan:
A tantárgyak esetében:
Jeles

(5)

Jó

(4)

Közepes

(3)

Elégséges

(2)

Elégtelen

(1)

Érdemjegyet kaphat a tanuló:






szóbeli feleletre (lehet részletes számadás és összefoglaló, tételszerű),
írásbeli munkára (röpdolgozat, esszé, házi dolgozat, témazáró nagydolgozat, tantárgyi
tesztek),
előre megadott témakörből önálló kiselőadásra,
óraközi, tanórai munkára,
tantárgyi tanulmányi versenyen való részvételre.

A tanulói szóbeli feleletek/teljesítmények értékelése a teljesítéssel egyidejű, nyilvános és
indokolandó. (A tanuló kulturált ellenvéleménye érdemjeggyel nem torolható meg. Az írásos
tanulói teljesítmények (dolgozatok) tanári értékelésének határidejét, módját, közzétételét belső
szabályzatok rögzítik.
A tanulót a szorgalmi időszak utolsó hetének kivételével megilleti az osztályzat javításának
lehetősége. Ebben az időszakban témazáró dolgozatot íratni már nem lehet.

81

Az érdemjegyek nem egyenértékűek. A témazárók, összefoglaló jellegű teljesítmények
érdemjegyei a félévi/tanév végi végső jegyek (az osztályzatok) alakításában nagyobb szerepet
játszanak, ezeket az osztályozó naplóban meg kell különböztetni más érdemjegyektől.
Nappali oktatás esetén a rendszeres visszajelzés érdekében az érdemjegyek száma a heti 1 órás
tárgyakból félévente legalább 3, a heti 1,5 órás tantárgyakból félévente legalább 4, a heti 2 vagy
2,5 órás tantárgyakból legalább 5, a 3 vagy több órás tárgyakból félévente legalább 6
érdemjegy.
Esti munkarend szerinti felnőttoktatásban az érdemjegyek minimális száma félévenként
legalább 3, minden tantárgy esetében.
A felnőttoktatásban résztvevő tanulók esetében – a rendszeres, érdemjegyekkel történő
értékelés mellett – arra is lehetőség van, hogy a tanulók tudását félévkor, illetve a tanítási év
végén vizsgán (ún. beszámoló vizsgán) értékeljék a pedagógusok.
A tanulók tanulmányi munkája során az érdemjegyeken, osztályzatokon kívüli elismerést jelent
az év végi (évzárón átadott) jutalomkönyv vagy dicsérő oklevél, melyet "kiemelkedő
tanulmányi munkáért", "hiányzásmentes tanévért" vagy "kiemelkedő közösségi munkáért"
kaphat a tanuló.

Osztályzatok, érdemjegyek
A bizonyítványban szereplő tantárgyi osztályzatok összefoglaló képet adnak a tanuló adott
tanévben nyújtott teljesítményéről, tájékoztatva a pedagógusokat, tehát minősíti a tanulókat. A
tantárgyi osztályzatokat a tanuló évközi (ellenőrzőbe és naplóba beírt) érdemjegyei, és a
súlypontozott évfolyamvizsga eredménye; vagy az osztályozó vizsga (különbözeti vizsga;
javítóvizsga), eredményei alapján kell kialakítani.
A tanév végi osztályzat tanúsítja tehát, hogy




a tanuló az adott évfolyam követelményeit milyen mértékben teljesítette
ismeretei elegendőek-e az elégséges minősítés megszerzéséhez
tudása elegendő-e a következő évfolyam elvégzéséhez, vagy a záróvizsgára
bocsátáshoz.

A tanulók év végi osztályzatait a nevelőtestület áttekinti, dönt a tanuló magasabb évfolyamba
lépéséről. Vitás esetekben (ha a tanuló év végi osztályzata jelentősen eltér az év közben
tapasztalt előmeneteltől) a nevelőtestület felkéri az érdekelt pedagógust, hogy adjon
tájékoztatást döntésének okairól, indokolt esetben változtassa meg döntését.
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Ha a pedagógus nem változtatja meg döntését, de a nevelőtestület ennek indokaival nem ért
egyet, az év végi osztályzatot az évközi eredmények alapján a tanuló javára módosíthatja.
Vizsgán kapott osztályzatot a tantestület nem változtathatja meg. A tanulmányok alatti vizsgák
eredményeit a tanügyi dokumentációkba be kell vezetni.
A tanuló előmeneteléről a nevelőket és az oktatásért felelős vezetőt az ellenőrzőbe, a félévi
értesítőbe és a bizonyítványba beírt eredmények segítségével kell tájékoztatni.
Az érdemjegy és az osztályzat megállapítása soha nem válhat a fegyelmezés eszközévé!
Érdemjegyek, osztályzatok értelmezése:
Jeles (5) aki




a tantervi követelményeknek kifogástalanul eleget tesz
a tananyagot ismeri, érti, tudja alkalmazni
a tantárgy szaknyelvét használja, szabatosan fogalmaz

Jó (4) aki


a tantervi követelményeknek megfelelően, kevés hibával tesz eleget

Közepes (3) aki



a tantervi követelményeknek hiányosan tesz eleget
a számonkérés során tanári segítségre szorul

Elégséges (2) aki


a tantervi követelményekből a továbbhaladáshoz csak a szükséges minimális
ismeretekkel, jártassággal rendelkezik, fogalmakat önállóan nem alkot, önálló
feladatvégzésre ritkán képes

Elégtelen (1) aki



a tantárgyi minimumot nem teljesítette
ennek eleget tenni a tanári útmutatás segítségével sem képes

Értékelési norma:
A témazáró dolgozat minősítése a követelmény – megfelelés százalékában
Jeles

91-100 %

Jó

75-90 %

Közepes

60-74 %
83

Elégséges

46-59 %

Elégtelen

0-45 %

Osztályozhatóság, osztályozás rendje
Ha a tanuló igazolt és igazolatlan hiányzása meghaladta a jogszabály által meghatározott
óraszámokat, akkor két lehetőség áll az intézmény előtt:




ha a tanuló teljesítménye hiányzásai ellenére tanév közben éremjegyekkel értékelhető volt,
akkor a tanuló félévi vagy év végi minősítése a pedagógiai programban szereplő módon
minden további nélkül értékelhető, azaz pusztán a hiányzásai miatt nem feltétlenül kell
osztályozó vizsgát tennie,
ha a tanítási év közben a tanuló nem szerzett megfelelő számú érdemjegyet, így nem
értékelhető, akkor a nevelőtestület engedélyezheti számára, hogy osztályozóvizsgát tegyen.

Az osztályozás az adott tanév tantárgyi követelményeinek való megfelelés alapján, ill.
eredményes tantárgyi osztályozó vizsga alapján történik.
Indokolt huzamos hiányzás esetén – amennyiben a tanuló nem tud legalább elégséges szinten
bekapcsolódni a folyamatos munkába –, „felmérő” dolgozat írására, illetőleg osztályozó
vizsgára kötelezhető, legkésőbb a pótvizsga időszakára.
Az érdemjegyek bejegyzése a szóbeli és írásbeli feleletek esetében kék illetve fekete, az írásbeli
nagy témazárók piros, az egyéb érdemjegyek (pl.: kiselőadás, pontokból alkotott jegyek stb.)
más színű tintával vagy egyéb megkülönböztető módon történik.
Értékelés felnőttoktatásban
A felnőttoktatásban résztvevő tanulók esetében – a rendszeres, érdemjegyekkel történő
értékelés mellett – arra is lehetőség van, hogy a tanulók tudását félévkor, illetve a tanítási év
végén vizsgán (ún. beszámoló vizsgán) értékeljék a pedagógusok.
Értékelés szakképzési évfolyamon
Szakképzések esetében az adott tantárgyak értékelési módját a szakképzési kerettanterv
határozza meg, tananyag-egységenként. A tanulók értékelése alapvetően a köznevelési
törvényben meghatározott érdemjegyekkel és osztályzatokkal – jeles (5), jó (4), közepes (3),
elégséges (2) és elégtelen (1) – történik, de a kerettanterv meghatározhat ettől eltérő eseteket is.
Amennyiben a tantárgy teljesítésének feltétele a tanórákon való jelenlét, abban az esetben a
pedagógus szövegesen (részt vett / megfelelt) értékeli a tanulók teljesítményét.
A felnőttoktatásban résztvevő tanulók esetében – a rendszeres, érdemjegyekkel történő
értékelés mellett – arra is lehetőség van, hogy a tanulók tudását félévkor, illetve a tanítási év
végén vizsgán (ún. beszámoló vizsgán) értékeljék a pedagógusok.
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A tanuló magatartásának, szorgalmának értékelése
A tanuló szorgalmának minősítése a tanulónak az iskolai munkához, tanuláshoz való viszonyát,
rendszerességét és igényességét, magatartása pedig a közösséghez és a házirendhez való
viszonyát értékeli. A minősítést a tantestület a törvényi előírásokkal összhangban állapítja meg
– figyelembe véve a tanuló egyéni adottságait, személyiségi jegyeit, aktuális életkörülményeit,
életkori sajátosságait és a közösséghez, illetve annak tagjaihoz kötődő kapcsolatát.
MAGATARTÁS:
Az értékelés szempontjai:





a házirend és az iskolai követelmények ismerete és betartása,
a közösségbe való beilleszkedés, illetve mások beilleszkedésének segítése,
aktív szerepvállalás a közösségi feladatok megvalósításában,
segítőkészség, udvarias viselkedés.

PÉLDÁS magatartású az a tanuló, aki az elbírálás szempontjainak következetesen megfelel,
iskolai magatartása fegyelmezett, közösségi tevékenysége és aktivitása példaként szolgálhat.
Öntevékeny, az iskolai szabályokat betartja, követi a társadalmi normákat. Társait és magát
helyesen értékeli, számottevő megingásai és igazolatlan hiányzásai nincsenek.
JÓ magatartású az a tanuló, aki alapvetően megfelel az elvárásoknak, nem részesült szaktanári,
illetve osztályfőnöki figyelmeztetésben. Iskolai magatartása fegyelmezett, részt vesz az iskola
közösségi munkájában, közösségi kapcsolatai rendezettek. Az iskolában betartja a szabályokat
és követi a társadalmi normákat. Társait és magát reálisan értékeli, csak kisebb megingásai
vannak. Késései, igazolatlan hiányzásai nem számottevőek.
VÁLTOZÓ magatartású az a tanuló, aki iskolai magatartásában általában betartja, de olykor
áthágja az iskolai szabályokat, illetve nem mindig igazodik a követelményekhez és társadalmi
normákhoz. Az iskola közösségi munkájában alkalomszerűen vesz részt, közösségi kapcsolatai
bizonytalanok, rendezetlenek. Társait és saját magát gyakran hibásan értékeli, vannak
jelentősebb megingásai. Többször előfordul, hogy késik, és vannak igazolatlan hiányzásai is.
ROSSZ magatartású az a tanuló, aki a követelményeknek sorozatosan nem felel meg,
magatartásával kapcsolatban súlyos kifogás merül fel, illetve írásos igazgatói
figyelmeztetésben részesült. Iskolai magatartása ismétlődően fegyelmezetlen, többször is
áthágja a szabályokat, esetenként sérti a társadalmi normákat. Társait és saját magát is hibásan
értékeli, véleménye olykor kifejezetten sértő, általában megbízhatatlan. Késései és igazolatlan
hiányzásai visszatérőek, olykor a tanulói jogviszonyt veszélyeztetik.
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SZORGALOM:
Az értékelés szempontjai:







a tudás megszerzésének igénye,
az egyéni képességek szerinti teljesítmény,
jó idő-és munkaszervezés,
kötelességtudó, megbízható munkavégzés,
aktív tanórai részvétel,
többletfeladatok (tanulmányi versenyek, szorgalmi feladatok).

PÉLDÁS minősítést kap az a tanuló, aki iskolai tanulmányait folyamatosan és lelkiismeretesen,
minden területen a tőle elvárható teljesítményt nyújtva végzi. Tanórai munkája és felkészülése
példaként szolgálhat, tanulmányi munkával kapcsolatos – tanórán kívüli – feladatokat is vállal,
megingások tanulmányi előmenetelében általában nincsenek.
JÓ minősítést kap az a tanuló, aki tanulmányi munkáját becsületesen végzi, a tőle elvárható
teljesítményt nyújtja. Tanórai munkája és felkészülése megbízható. Olykor tanórán kívüli – a
tanulmányi munkához kötődő – feladatokat is vállal, legfeljebb csupán kisebb megingásai
vannak.
VÁLTOZÓ minősítést kap az a tanuló, aki tanulmányi feladatait rendszertelenül végzi,
alkalomszerűen dolgozik. Tanulmányi teljesítménye ingadozik, illetve legfeljebb egy-két
területen nyújt megfelelő teljesítményt. Tanórai munkája nem megbízható, felkészülése
felületes. Tanórán kívüli feladatokat ritkán vállal, tanulmányi előmenetelében jelentősebb
megingások is előfordulnak, viszont nincs elégségesnél rosszabb tantárgyi minősítése.
HANYAG minősítést kap az a tanuló, aki iskolai feladatait rendszeresen elmulasztja,
tanulmányi munkáját alacsony színvonalon végzi. Felkészülése több tantárgyból igénytelen,
gyenge teljesítményt nyújt, munkája felületes, pontatlan. Gyakran kivonja magát a tanórai
munkából, tanórán kívüli feladatokat sem vállal, olykor ellenszegül. Elégtelen tantárgyi
minősítése is van.
Vitás esetekben a tantestület az osztályozó értekezleten dönt a tanuló magatartás és szorgalom
minősítéséről.

Egyéni munkarend szerint tanuló diák magatartását és szorgalmát nem kell minősíteni.
A tanulót képességeinek megfelelően kell megítélni. Készségtárgyak esetén ez különösen
mérlegelendő szempont, hiszen eltérőek a személyes adottságok. A bukott tanulónál általában
a szorgalom hanyag, de indokolt esetben változó is lehet.
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Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és
formái
Javítás, iskolai írásbeli beszámoltatások rendjének elvei, számonkérés formái
A folyamatos tanulás az általános iskolai, szakiskolai, középiskolai nevelés-oktatás természetes
igénye.
A tanulóknak minden órára készülniük kell, és minden órán ismereteikről, jártasságukról,
készségük szintjéről számot kell tudniuk adni. A pedagógus köteles heti rendszerességgel
számon kérni a tananyagot írásban vagy szóban szúrópróba szerűen, melyet érdemjeggyel
értékelni kell.
Figyelmet fordítunk a házi feladatok elkészítésére, azok minőségének értékelésére is. A házi
feladatot rendszeresen ellenőrzik pedagógusaink a tanulók színvonalas, minőségi önálló
gyakorlása, a tananyag alaposabb elsajátítása érdekében. A gyors, részletes, egyénre szabott
visszacsatolást részesíti intézményünk előtérbe annak figyelembe vételével, hogy a feladatok
nehézsége feleljen meg a tanulók képességének. Ennek érdekében időnkét alkalmazzuk a
differenciált házi feladatot, azaz a jobbaknak a tananyagon túlmutató, a gyengébbeknek
felzárkóztató jellegű feladatokat jelölünk ki.

Gondot fordítunk arra, hogy minden olyan számonkérési formát gyakoroltassunk, mellyel a
tanulók tanulmányaik során találkozhatnak (teszt, esszé, fordítás, számítással megoldható
feladat, grafikon, táblázatelemzés stb.).
A számonkérés formája lehet szóbeli felelet vagy írásbeli beszámoltatás.

Az írásbeli beszámoltatás formái:




röpdolgozat (kisebb anyagrészben elért eredmény mérése vagy a továbbhaladáshoz
szükséges szint mérése)
összefoglaló, témazáró dolgozat (egy nagyobb anyagrészben, egy fejezetben elért tudás
szint, készség átfogó mérése)
házi dolgozat (önálló ismeretszerzés, önálló tanulás, tananyag kiegészítése)

Az írásbeli beszámoltatás alapelvei
A témazáró dolgozat a témakörök végén a tantárgynak megfelelő írásbeli feladat vagy
feladatsor, amelyet legalább öt munkanappal előre kell a tanulóknak bejelenteni; egy
munkanapon maximum két témazáró dolgozat íratható, az osztályfőnökkel kell előre egyeztetni
a szaktanárnak (illetve egyéb módon).
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A szóbeli ill. írásbeli feleltetésnek ("röpdolgozat") nincs korlátja, a folyamatos felkészülés
ellenőrzésére szolgál. Lehetőleg egy munkanapra három írásbelinél (röp- és nagydolgozat) több
ne kerüljön, a szaktanár az osztályfőnökkel egyeztessen.
A gyakorlati feladatok a tantárgy jellegének megfelelően; a tanulók gyakorlati készségeinek
ellenőrzésére szolgálnak. A beadási határidő feleljen meg a feladat jellegének; az egyéb
feladatoktól függetlenül adható.
Az értékelés jellege erősen függ a szaktárgytól is, ezért a tanév első óráján a részletes, tantárgyra
szabott értékelési szempontokat ismertetni kell.
Felnőttoktatásban a számonkérés módját és ütemezését, időszakait a szaktanár határozza meg.
Röpdolgozatot kivéve a tanulók az írásbeli számonkérés előtt egy héttel tájékoztatást kapnak,
hogy felkészülésük idejét jobban beoszthassák, és a tanulói terhelés egyenletességét biztosítsuk.
Alapelvünk, hogy egy tanítási napon kettőnél több témazáró dolgozat nem íratható egy
osztályban.
A hiányzó tanuló a röpdolgozaton kívül minden más írásbeli számonkérést köteles pótolni a
tanárral egyeztetett időpontban. Ha ezt elmulasztja, elégtelen osztályzatot kap.

Otthoni feladatok, a felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok
kiadásának elvei
Célja a tanulók egyenletes terhelése, és a tanítási szünetek védelme.
Az otthoni feladatok a folyamatos felkészülést szolgálják, ezért minden tantárgyból
folyamatosan adhatók.
A feladatok mennyisége olyan legyen, hogy a több tárgyra történő felkészülést vegye
figyelembe.
A feladatok elkészítését érdemjeggyel lehet honorálni.
A felkészülés érdekében téli, tavaszi szünetben is adható házi feladat.
A dolgozatokat, feladatokat 14 tanítási napon belül kell értékelni, javítani, és az eredményt
közölni. A 14 napos határidő a tanár hivatalos, vagy betegség miatti távollétével növekszik. A
határidő után kiosztott dolgozatokra kapott érdemjegyről a diák eldöntheti, hogy érvényes-e,
azaz a naplóba beírásra kerüljön-e. Ha a határidő betartása a diák hiányzása miatt nem volt
lehetséges, a jegy beírható.
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A javítás határideje: Az írásbeli beszámolókat 14 munkanapon belül ki kell javítani. Újabb
témazáró nem íratható, míg az előbbit ki nem javította a szaktanár.
A témazárókat 1 évig az iskola irattárában őrizzük.
A nevelők, oktatásért felelős vezető a szülő kérésére megmutathatja a kijavított dolgozatokat.
A tanmenetekben és az eseménytervben rögzített írásbeli számonkérések lehetőséget adnak a
koordinációra.
Csoportbontások, egyéb foglalkozások szervezési elvei
A tanítás osztálykeretben történik, egyes - a helyi tantervben meghatározott - tantárgyak
oktatása csoportbontásban. (pl. idegen nyelv oktatása, szükség esetén matematika).
Az azonos tudásszinttel rendelkező tanulók kerülnek egy csoportba.
A tanulók érdeklődésének megfelelően lehetőséget biztosítunk tanórán kívül szervezett
foglalkozásokra (szakkörök, felzárkóztató foglalkozás, nyelvvizsga-előkészítő stb.).
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A tanulók fizikai állapotának méréséhez szükséges módszerek
A tanulók fizikai állapotának mérése
A tanulók fizikai állapotának mérését a testnevelés szakos pedagógusok végzik az iskola
nappali rendszerű oktatásban részt vevő diákjainak körében, a NETFIT útmutatása alapján.
A tanulók teljesítményének mérése fontos feladat, cél a fizikai teherbíró képesség növelése az
évek folyamán. El kívánjuk érni, hogy a tanulók saját egészségük megőrzésének érdekében
maguk is érdekeltek legyenek ennek fejlesztésében. Kialakuljon bennük az igény a sportolásra,
testmozgásra és az egészséges életmód megtartására.

A mérés megkezdése előtt a testnevelők tájékoztatják a tanulókat a mérés szükségességéről. A
mérést bemelegítés előzi meg. Az általános testi erő, erő-állóképesség mérésére alkalmazott
próba elvégzésekor három kísérleti lehetőség megadása mellett a legjobb eredmény kerül
feljegyzésre. A próba előtt, és annak végeztével a tanulók megmérik a pulzusszámukat.

A NETFIT célja:
A NETFIT elsősorban diagnosztikai jelleggel méri és követi nyomon a tanulók fizikai fittségét,
a köznevelési intézmények rendelkezésére bocsátott útmutató szerint [„Kézikönyv a Nemzeti
Egységes Tanulói Fittségi Teszt (NETFIT) alkalmazásához”]. Célja az egészséghez szükséges
fittségi állapot elérése, megőrzése, javítása (fejlesztése) a tanulók fizikai aktivitási szintjének
növelésén keresztül.
A NETFIT tartalmi területei:
A tanulók testösszetételére vonatkozó mérések - az antropometriai paraméterek mérése és a
testösszetétel becslése
A tanulók vázizomzatának fittségére vonatkozó (pálya)tesztek
A tanulók aerob kapacitására vonatkozó (pálya)tesztek
A mérés befejezése után a testnevelő tanár és a tanulók közösen megbeszélik, illetve kiértékelik
az eredményeket.
Az évente ismétlődő mérések alkalmával a tanulók folyamatosan nyomon követhetik
fejlődésüket, így felnőtté válásukig megismerik fizikai teljesítőképességük állapotát és annak
javításának lehetőségeit.
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Az intézmény egészségnevelési programja
Az egészségfejlesztés fő célja, hogy képessé tegye az embereket arra, hogy egyre növekvő
kontrollt szerezzenek saját egészségük felett, többet törődjenek ez egészségükkel, és mindehhez
rendelkezzenek a szükséges információkkal és lehetőségekkel. Olyan életmódbeli
alternatívákat kínál fel, amelyekkel azonosulva az egyéneknek lehetőségük nyílik az
egészségesebb életforma kiválasztására, így az egészségmegőrzés a mindennapi élet része kell,
hogy legyen, mely messzemenően figyelembe veszi az egyén szociális és gazdasági helyzetét,
mentális és fizikai kapacitását.
Az egészségnevelés célkitűzései








a tanulók egészséges testi-lelki fejlődésének elősegítése (fizikai képességek fejlesztése,
szellemi teljesítmény erősítése, szociális kompetenciák, kreatív együttműködés
fejlesztése)
azoknak a pozitív beállítódásoknak, magatartásoknak, szokásoknak a kialakítása
melyek a tanulók egészségi állapotát javítják
az egészséges életvitel, életvitel kialakításához szükséges döntések meghozatalára
felkészíteni
a beteg, sérült és fogyatékos embertársak iránti elfogadó és segítőkész magatartás
fejlesztése
a káros függőségekhez vezető szokások megelőzése
a családi életre, felelős és örömteli párkapcsolatokra való felkészítés

Az iskola egészségnevelési feladata



Az emberi szervezet működésével és a betegségek megelőzésével kapcsolatos ismeretek
bővítése
Az életvezetéssel kapcsolatos ismeretek bővítése és az életvezetéssel kapcsolatos
kompetenciák fejlesztése

Az egészségnevelés területei










Egészséges életmód,
az egészségi állapot tudatos figyelése,
étkezés, táplálkozás,
betegségek kialakulása és a gyógyítási folyamat,
a szenvedélybetegségek elkerülésének módjai,
személyes krízishelyzet felismerése, kezelési stratégiák,
szexuális felvilágosítás-nevelés, AIDS prevenció,
a családtervezés,
egészséges személyiségfejlődés elősegítése,
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testi higiénia,
testedzés, mozgás.

Az iskolai egészségnevelés főbb színterei






osztályfőnöki órák,
szaktárgyi órák,
tanórán kívüli foglalkozások,
témanapok, témahetek,
egyéb programok, szűrések, vizsgálatok.

Az egészségnevelés kiterjed az emberi együttélés, illetve az ember-természet kapcsolat
bemutatására és formálására, elősegíti a környezeti- és egészség-tudatosság erősödését, kiterjed
a testi-lelki egészség nevelésre, a társas készségek (mindenekelőtt a konfliktuskezelés, döntés,
együttműködés) fejlesztésére és a mentálhigiénés nevelésre is.
Az egészségnevelés iskolai gyakorlatában harmonikusan ötvöződik a természettudományi és a
társadalomtudományi ismeretek köre, hiszen csak az ember biológiai és társas-társadalmi
természetének sajátosságaira építve történhet az értékrend, az erkölcs és az életviteli szokások
formálása, összehangolása. Minden tantárgy, de különösen a biológia, a kémia és a testnevelés
követelményében megjelennek az egészségneveléshez kapcsolódó elemek, témák. így az
egészségfejlesztési program átfedi valamennyi tantárgy ismeretanyagát.
A tantárgyak tartalmához illeszkedő, a hagyományos tanítási órákon kívüli foglalkozások
között igen fontos a mindennapos testedzés biztosítása, mely az egészséges élethez szükséges
mozgáskultúrát fejleszti.
Iskolánk folyamatosan pályázik egészségfejlesztési-drogprevenciós pályázatokra, melyek
segítségével tanároknak, diákoknak tartunk felvilágosító foglakozásokat.
Iskolánkban hagyományosan minden tanév második félévében egészséghetet tartunk.
Kiállítási installáció, kellékek, szemléltető anyagok, kérdőívek, tájékoztató előadások a
helyes táplálkozásról, a tanulók személyes problémáinak megbeszélése, tanácsadás, fittségi
mérés, gyakorlati bemutatók, játékos tesztek, a szűrővizsgálatokról szóló tájékoztatás, az
egészségnevelési módszerek komplex alkalmazása erősíti a tanulók és a pedagógusok
szemléletét, ismereteit. Az egészség hét témái felölelik az egészségnevelés egészét: táplálkozás,
testi higiéné, a dohányzás és az alkohol fogyasztás egészségi vonatkozásai, a drog, az AIDS, a
szerelem és a felelősségteljes párkapcsolat, a mozgás-sport-egészség összefüggései,
környezetünk óvása témákat dolgoz fel az egészségnevelő és a szakemberek.
Az iskola egészségügyi feladatokat az iskolaorvos és a védőnő látja el. Tanévenként elvégzik a
tanulók kötelező egészségügyi vizsgálatát, a szakorvosi javaslatok alapján a gyógytestnevelési
besorolásokat. Közreműködnek az egészségnevelés feladataiban.
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A véradás népszerűsítését is fontos intézményi feladatnak tekintjük – a véradásra alkalmas
diákok, valamint a szülők és az iskola dolgozóinak körében egyaránt –, felhívva a figyelmet a
véradás társadalmi fontosságán túl arra is, hogy a véradók saját egészségügyi állapotukról is
visszajelzést kaphatnak. Iskolánk rendszeresen helyet ad a Magyar Vöröskereszt helyi
szervezete által szervezett véradásoknak.
A jelentősebb, egészségvédelemmel, prevencióval kapcsolatos világnapokra folyamatosan
felhívjuk a diákok figyelmét, iskolai faliújságon, esetleg iskolaújságban megjelenítjük a
legfontosabb tudnivalókat, több alkalommal az iskolai védőnő bevonásával tájékoztatjuk őket.

Az egészségnevelés módszerei







hagyományos egészségnevelés, felvilágosító előadások,
téma-feldolgozások egyéni gyűjtő munkával, csoportmunkával,
esetmegbeszélések,
tanácsadás egyéni problémákra,
kérdőívek, felmérőlapok, tesztek kitöltése és feldolgozása,
kiállítások.

Iskolánk egészségnevelésében kiemelt szerepet játszók:






osztályfőnökök,
iskolai egészségfejlesztésért felelős pedagógus (célirányos továbbképzése szükséges),
testnevelők,
ifjúságvédelmi felelős.
iskolánk egészségnevelő tevékenységében kitüntetett szerepe van a tantestület
példamutatásának.

Az iskolai egészségnevelési programja:












a test tisztántartása,
megfelelő öltözködés,
táplálkozás fontossága, rendszeressége, kulturáltsága,
környezetünk védelme, tisztasága
fogápolás.
napirend kialakítása,
balesetek utcán, otthon,
előző évi anyagok ismétlése,
egészség, betegségek.
a család,
személyi higiénia,
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káros szenvedélyek.
A család és tagjai:
o gyermek a családban,
o a család életmódja, szokásai,
o apa, anya és gyermek viszonya.
Felkészülés a serdülőkorra:
o főbb biológiai változások,
o személyi higiéné,
o lányok, fiúk kapcsolata.
Egészséges életmód:
o szájhigiéné fontossága,
o helyes fogápolás, fogmosás.
Sport, mozgás fontossága.
Helyes életritmus, napirend, hetirend.
Egészséges táplálkozás:
o a táplálkozás és az egészség kapcsolata,
o magyar táplálkozási szokások,
o az étkezés illemtana,
o alapélelmiszerek,
o tápanyagok,
o helyes étrend, étkezési rend,
o egésznapos étrend összeállítása,
o plakátkészítés.
Káros szenvedélyek.
A család funkciói,
a családi élet örömei, felelőssége.
Serdülőkor:
o testi változások,
o higiénia serdülőkorban,
o menstruáció folyamata, higiéniája,
o fiúk, lányok kapcsolata.
Káros szenvedélyek: dohányzás.
A család funkciói.
Testápolás, szépségápolás serdülőkorban.
Egészség, betegség, serdülőkori egészségügyi problémák.
Félkészülés a felnőtt életre:
o barátság, szerelem, szexualitás,
felelősség a kamasz szerelemben.
Káros szenvedélyek: az alkohol.
AIDS
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Családi életre nevelés:
o házasság, család,
o a családi élet szépségei, nehézségei,
o élettervezés.
 Fogamzásgátlás, férfi és nő egészségtana.
 Káros szenvedélyek: drog.
Tanórai keretek

















testnevelés órák,
gyógytestnevelés órák, (szakorvosi, ill. gyermekorvosi javaslatra)
úszásoktatás,
néptánc (mozgáskultúra)
tánc- és dráma modul (5. évfolyamon),
osztályfőnöki órákon környezet- és egészségvédelmi témák,
egészségtan modul (6. évfolyam),
egyéb tantárgyakba beépítve (természetismeret, biológia, földrajz, rajz, technika, etika,
fizika, kémia, hon- és népismeret,),
témanapok a természetben (erdő, mező, víz és vízpart),
témanapok az épített környezetben,
üzemlátogatások (Szennyvíztisztító telep – környezetbarát szennyvíztisztítási
technológia, stb.)
meghívott vendégek egészségvédelmi előadása (gyermekorvos, fogorvos, védőnő)
alkohol- és drogprevenciós előadások (DADA program),
egészségnevelő videofilm vetítések,
a tanulók fizikai teljesítményének mérése (testnevelés)
vizsgálat a szenvedélybetegségek megelőzéséért a felsős tanulók körében.

Tanórán kívüli keretek












mindennapos testnevelés lehetőségének biztosítása.
Délelőtti órarendben testnevelés órák
néptánc (mozgáskultúra)
tánc- és dráma modul (5. évfolyam)
játékos testmozgás a napköziben tömegsport foglalkozás
állóképesség fejlesztő foglalk. a napköziben
iskolai sportkörök (kosárlabda, futball)
népi gyermekjátékok, csapatjátékok tanítása
alsó tagozaton, a napköziben évszakonkénti sportversenyek,
területi (megyei) szintű, iskolák közötti bajnokságok,
iskolai szintű gyalogtúrák (ökológia)
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osztályszintű kerékpártúrák szervezése,
egészségügyi szűrővizsgálatok (általános szűrés, tüdőszűrés, fogászati szűrés),
kultúrált étkezési szokások kialakítása,
barátságos, tiszta iskolabelső kialakítása (növények, dekorációk, figyelemfelkeltő
plakátok)
az iskola környezetének, udvarának rendben tartása,
szelektív hulladékgyűjtés, szemétgyűjtési akciók,
pályázatokon való részvétel (rajz, irodalom, természetvédelem, környezetvédelem),
kiállítások rendezése (egészség- és természetvédelemmel kapcsolatos munkák),
kézműves foglalkozások, rajz- és kreatív szakkörök, rajz tábor (esztétikai nevelés,
alkotás),
az egészségvédelem jeles napjainak megismerése, különböző akciók szervezése
(rajzpályázat, irodalmi pályázat, plakátkészítés, „szemétszüret”, előadások, vetélkedők,
fotókiállítás rendezése, gyalogtúra vagy kerékpártúra szervezése, stb.):
o Április 7.
Egészségügyi világnap
o Április 10.
Nemzetközi rákellenes nap
o Május 8.
Nemzetközi vöröskereszt nap
o Május 31.
Dohányzásmentes világnap
o Szeptember 22. Autómentes világnap
o Szeptember 23. Takarítási világnap
o Október 1.
Az idősek világnapja
o November 27. Véradók napja

Módszerek
Az iskolában alkalmazott pedagógiai módszerek tárháza számos lehetőséget biztosít az iskolai
egészségnevelési program eredményes megvalósítására. Az alkalmazott módszereknek minden
esetben alkalmazkodniuk kell a gyermekek életkori sajátosságaikhoz.
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Az intézmény környezeti nevelési programja
A környezeti nevelés célja






az emberben eredendően benne rejlő természetes erények kibontakoztatása,
természet- és embertisztelő szokásrendszer kialakítása,
a belső késztetések esztétikai, érzelmi, erkölcsi megalapozása,
a szokásrendszerek elmélyítése intellektuális és érzelmi hatások által,
s mindezeknek eredményeképpen kialakul asz ökológiai gondolkodás és a
környezettudatos szemlélet

Az iskola működése környezeti nevelési szempontból
Az iskolában jelenleg a tantestület tagjainak többsége foglalkozik intenzíven környezeti
nevelési kérdésekkel a tanórákon és azokon kívül. A környezeti nevelés az a területe az iskolai
életnek, ahol csak nagyon fokozatosan és lépésenként haladunk előre. A további munkában is
szükség van az iskolavezetőség, a tapasztaltabb és a fiatal kollegák együttműködésére.
A környezeti nevelés színterei iskolánkban
Hagyományos tanórai oktatásszervezésben







A tanórákon hozzárendeljük az adott témákhoz a megfelelő környezetvédelmi
vonatkozásokat. Az óra jellege határozza meg, hogy melyik problémát hogyan
dolgozzuk fel.
Kiemelt helyet kapnak a hétköznapi élettel kapcsolatos vonatkozások, amelyekhez a
tanulóknak is köze van.
Különböző interaktív módszereket használva adjuk át az ismereteket, de jelentős
szerepet kap az önálló ismeretszerzés is.
A szemléltetés hagyományos, audiovizuális és informatikai lehetőséget is felhasználjuk,
alkalmazzuk. Így az élményszerű tanításra lehetőség nyílik.
Fontosnak tartjuk, hogy a diákjaink komoly elméleti alapokat szerezzenek, mert
véleményünk szerint így lehet csak okosan, átgondoltan harcolni a környezet
megóvásáért.

Tanórán kívüli programok




A tanulók olyan versenyeken indulnak, ahol a környezet- és természetvédelem fontos
téma, így elmélyíthetik elméleti tudásukat (pl. házi környezetvédelmi versenyek).
A hulladék gyűjtése iskolánkban szelektíven történik, a használt elemek szelektív
gyűjtése is.
Tanulóink lelkesen járnak a biológia és környezetvédelmi szakkörre.
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A hetente megújuló” környezetvédelmi híradó” szerkesztésében a tanulók is szerepet
vállalnak.
A tanulóknak lehetőségük van arra, hogy szembesüljenek a - biológiai, társadalmi,
kulturális – sokféleséggel és értékeljék azt, úgy tekintve rá, hogy az „lehetőséget” nyújt
több változtatási opció mérlegelésére.

Alapelvek, jövőkép, célok
A környezeti nevelés alapelvei közül az alábbiakat kiemelten kell kezelnünk. Ezek fogalmát,
tartalmát, megnyilvánulási módjait körül kell járnunk, meg kell világítanunk:










a fenntartható fejlődés;
a kölcsönös függőség, ok-okozati összefüggések;
a helyi és globális szintek kapcsolatai, összefüggései;
alapvető emberi szükségletek;
emberi jogok;
demokrácia;
elővigyázatosság;
biológiai és társadalmi sokféleség;
az ökológiai lábnyom.

Tartsuk szem előtt, hogy egy tanulót képezünk minden órán és foglalkozáson, vagyis fontos,
hogy a diák fejében egységes rendszer alakuljon ki!
Hosszú távú célunk, jövőképünk, hogy környezettudatos állampolgárrá váljanak tanítványaink.
Ennek érdekében dákjainkban ki kell alakítani






a környezettudatos magatartást és életvitelt;
a személyes felelősségen alapuló környezetkímélő, takarékos magatartást, annak
megőrzésének igényét és akaratát;
a környezet (természetes és mesterséges) értékei iránti felelős magatartást, annak
megőrzésének igényét és akaratát;
a természeti és épített környezet szeretetét és védelmét, a sokféleség őrzését;
az egészséges életmód igényét és elsajátíttatni az ehhez vezető technikákat,
módszereket.

A célok eléréséhez szükséges készségek kialakítása, fejlesztése a diákokban





alternatív, problémamegoldó gondolkodás;
ökológiai szemlélet, gondolkodásmód;
problémaérzékenység;
kreativitás;
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együttműködés, alkalmazkodás, tolerancia és segítő életmód;
vitakészség;
kommunikáció
konfliktuskezelés és megoldás;
értékelés és mérlegelés készsége.

Az iskola környezeti nevelési szemlélete
Napjainkban a világ figyelme a fenntartható fejlődés megteremtése felé irányul. A
fenntarthatóság ideológiai és tartalmi kialakítását az oktatásban kell elkezdenünk. A tanulók
számára olyan oktatást kell az iskoláknak biztosítania, amelyben a szakmai képzésen kívül
hangsúlyt kapnak az erkölcsi kérdések és a környezettudatos életmód.
Intézményünkben kiemelten fontos feladatunknak érezzük, hogy a diákok szemléletén
alakítsunk, környezet- és természetszeretetüket formáljuk, megszilárdítsuk.
Szemléletet csak úgy lehet formálni, ha minden tantárgyban és minden iskolán kívüli
programon törekszünk arra, hogy diákjaink ne elszigetelt ismereteket szerezzenek, hanem
egységes egészként lássák a természetet, s benne az embert. Érthető tehát, hogy a
természettudományos tárgyak összhangjának megteremtése kiemelt feladatunk volt és maradt.
Tanulóinkat megtanítjuk, hogy a természetben tapasztalt jelenségek okait keressék, kutassák a
köztük rejlő összefüggéseket. Így válhatnak a tanulók majd tudatos környezetvédővé, a
természetet féltővé.
Konkrét célok:
Rövid távú céljaink tervezésben figyelembe vesszük, hogy a hosszabb távú célok
megvalósításához milyen lépések vezetnek.
Új tervek




az egészségnevelési program elkészítése,
a tantestület tagjainak megnyerése a környezeti nevelési munkához,
új környezeti nevelési irodalmak feldolgozásán alapuló foglalkozások szervezése.

Hagyományok ápolása:







biológia és környezetvédelmi szakkör,
iskolanap szervezése az egész iskolai közösség számára,
drog-prevenciós program folytatása,
osztályfőnöki órák környezetvédelmi témában,
környezetvédelmi híradó szerkesztése,
szelektív hulladékgyűjtés.
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A Pannon Oktatási Központ Gimnázium ökoiskolai törekvéseinek megfelelően az intézmény
tanulói:
-

-

-

részt vesznek az intézmény által „örökbefogadott” körforgalom gondozásában,
ápolásában. A területre folyamatosan beültetésre kerülnek új növények, melyeket
rendszeresen gondoznak az iskola munkatársai és a diákok.
a jelesebb környezetvédelmi világnapok alkalmából különféle programokat valósítanak
meg, rendszeres program a víz világnapja, a Föld napja, a madarak és fák napja, a
környezetvédelmi világnap, de „megemlékezünk” az újrahasznosítás világnapjáról, az
erdők világnapjáról, de az iskola diákjai és dolgozói gyakran részt vesznek az európai
hulladékcsökkentési hét rendezvényein. Természetesen a természettudományos
tanóráknak is rendszeresen témái a fentiek.
az iskola aulájában környezetvédelmi faliújság működtetnek, a környezetvédelemmel
kapcsolatos témák helyet kapnak az iskolaújságban is.
rendszeresen bekapcsolódnak olyan helyi, városi kezdeményezésekbe, melyeknek célja
a környezetünk védelme, megóvása – pl. faültetés, hulladékgyűjtés.
a kötelező közösségi szolgálatuk keretében számos szervezettel, intézménnyel kerülnek
kapcsolatba (egyesületek, köznevelési intézmények, szociális intézmények,
alapítványok, stb.), ellátott feladataik között is folyamatosan helyet kap a környezet
védelme, megóvása, a hulladékgyűjtés.

A Pannon Oktatási Központ Gimnázium:
-

-

-

szépen gondozott, növényekkel gazdagon telepített udvarral rendelkezik, ennek
fenntartása, megőrzése fontos feladat. Az intézmény épületében is számos növény kap
helyet, a modern oktatási környezet megteremtése mellett nagyon fontos számunkra a
zöld környezet fenntartása – mind esztétikai, mind környezeti szempontból. Az udvaron
több madáretető is kihelyezésre került. Az iskola arculatának fontos része a zöld
környezet, a zöld udvar. Az intézmény vezetése nagy hangsúlyt fektet arra, hogy a
diákok jól érezzék magukat az iskolában, így fontos szerepe van a kellemes környezet
kialakításának, pl. az udvaron barátságos pihenőhelyek kiépítésének.
iskolai fejlesztéseink során figyelmet fordítunk az energiatakarékosságra, pl. a
felesleges vízhasználat visszaszorítása érdekében szenzoros csaptelepek kerültek
beszerelésre. Mérőóráink adatait folyamatosan figyelemmel kísérjük, hogy az esetleges
túlfogyasztást azonnal ki tudjuk szűrni.
évek óta működik használtelem gyűjtőpontként, ahová akár diákjaink, dolgozóink is
behozhatják a veszélyes hulladéknak számító, használaton kívüli elemeiket. Az
intézményben keletkezett elektronikai hulladékok a megfelelő hulladékgyűjtő udvarban
kerülnek leadásra.
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Esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések
1.

Egyéni bánásmód, esélybeli különbségek kiegyenlítése

A tanulók esélyegyenlőségét egyéni bánásmóddal, differenciált foglalkoztatással segítjük elő.
Figyelembe vesszük az eltérő képességű, tapasztalatú, érdeklődésű, vallású, egészségű, családi
és társadalmi hátterű tanulók sokféleségét, a magyarországi társadalom sokszínű természetét,
érzékenységét is. Nem csupán egyéniségük, jellemük fejlesztésére, önállóságuk,
felelősségtudatuk és függetlenségük megélésére neveljük őket, hanem a különbözőségek
elfogadására, megértésére is.

2.

Mozgáskorlátozott tanulók iskolai fejlesztésének feladatai

Az iskolai fejlesztés teljes időtartama alatt kiemelt feladat a mozgásnevelés, az a komplex
rehabilitációs hatásrendszer, amely ötvözi a sérült tartási és mozgási funkció helyreállítását
célzó gyógyító és a motoros képességek fejlesztését szolgáló pedagógiai eljárásokat, s e
feladatokat integrálja a tanítás- tanulás folyamatába.
Mivel a mozgáskorlátozott tanulóknál minden esetben a mozgató- és tartó szervrendszer
irreverzíbilis károsodása áll fenn, a mozgásnevelés feladatait nem az életkor, hanem a betegség
– annak végleges, javuló vagy romló volta–, továbbá a mozgásállapot súlyossága határozza
meg.
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Tanulók jutalmazása, fegyelmező intézkedések
Tanulók jutalmazása

1.

A tanulóközösségek vagy egyes tanulók magatartásában, szorgalmában, tanulmányi vagy
gyakorlati munkájában elért jó eredményeket jutalmazni lehet. A pedagógusok kötelessége,
hogy a diákok dicséretével, elismerésével fokozza a tanulók szorgalmát,
kezdeményezőkészségét.
A kiemelkedő csoportos munkát jutalomkirándulással, színházlátogatással csoportos
jutalomban lehet részesíteni.
Egyéni teljesítmények értékelésének elvei:
a)
b)
c)
d)
e)

osztályfőnöki, szaktanári, szakoktatói dicséret
kollégiumvezetői dicséret
gyakorlati oktatásvezetői dicséret
igazgatói dicséret
nevelőtestületi dicséret

A c, d, e, pontokban adott dicséretet az igazgató az iskola diákközössége előtt, írásban adja át a
tanulónak. Az élenjáró, egyéni teljesítmények könyvjutalommal, tárgyjutalommal is
elismerhetők.
Kiemelt tanulmányi eredményt elért tanuló, illetve aki közösségi cselekedetével vagy más
tettével elismerést szerzett az iskola közösségének, szintén igazgatói dicséretben részesíthető.
OKTV versenyek országos döntőjén kiemelkedő eredményt elért tanulóknak az őket felkészítő
pedagógusok és a tanulók szüleinek jelenlétében az igazgató adja át az elismeréseket.
Az elismerések odaítélését kezdeményezheti: a tantestület bármely tagja, a nevelőtestület, a
diákönkormányzat, a gyakorlóhely vezetője.
A dicséreteket be kell jegyezni az ellenőrző könyvbe és az osztálynaplóba. Az osztálynaplóban
fel kell tüntetni az OKTV helyezettjeinek elismerését. A nevelőtestületi dicséreteket be kell
jegyezni az osztálynaplóba és a törzslapra is.
Fegyelmező intézkedések

2.

Ha a tanuló a házirendet megszegi, fegyelmező intézkedésben vagy fegyelmi büntetésben
részesíthető. A fegyelemsértés mértékétől függő intézkedések az alábbiak:




szaktanári figyelmeztetés
osztályfőnöki figyelmeztetés
osztályfőnöki intés
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osztályfőnöki megrovás
igazgatói figyelmeztetés
igazgatói intés
igazgatói megrovás

A Nkt. 58. §-a szerint a fegyelmi büntetés lehet:







megrovás,
szigorú megrovás,
meghatározott kedvezmények, juttatások csökkentése, megvonása,
áthelyezés másik osztályba, tanulócsoportba vagy iskolába,
eltiltás az adott iskolában a tanév folytatásától,
kizárás az iskolából (nem tanköteles tanulónál).

Fegyelmező büntetést a szaktanár valamint az osztályfőnök kezdeményezhet. Fegyelmező
büntetés esetén mindegyik fokozatból csak egy adható. A tanuló ellenőrzőjébe és az e-naplóba
a büntetést be kell jegyezni. Az iskolai büntetések kiszabásánál a fokozatosság elve érvényesül,
amelytől indokolt esetben - a vétség súlyától függően - el lehet térni.
Fegyelmi büntetést a tantestület hoz fegyelmi eljárás keretében. A fegyelmi eljárás során a
köznevelési törvény 58.§- a szerint kell eljárni:






A tanuló súlyos kötelességszegése esetén a büntetési fokozatok betartásától el kell
tekinteni, s a tanulót azonnal legalább igazgatói megrovásban kell részesíteni. Súlyos
kötelességszegésnek minősülnek az alábbi esetek:
o egészségre ártalmas tiltott szerek (alkohol, dohány, kábítószer) fogyasztása
o több ellenőrző könyv használata
o ha a tanuló igazolatlan óráinak a száma meghaladja az 1 órát
o az iskola berendezési tárgyainak szándékos rongálása
o agresszív viselkedés, a másik tanuló bántalmazása – akár internetes felületeken
( cyber-bullying )
o ezen túl mindazon cselekmények, melyek a büntető törvénykönyv alapján
bűncselekménynek minősülnek
Legalább osztályfőnöki figyelmeztetést vonnak maguk után a következő
kötelességszegések:
o mobiltelefon és elektronikus eszközök tiltott használata
o háromszori igazolatlan késés
o hiányzás esetén, igazolás bemutatásának elmulasztása
o tanóra engedély nélküli elhagyása
Fegyelmi vétség:
o az iskola nevelői és alkalmazottai emberi méltóságának megsértése
o másik tanuló súlyos bántalmazása- akár internete felületen (cyber-bullying)
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Az iskolai gyermek- és ifjúságvédelemi feladatok ellátása
A gazdasági és társadalmi változások következtében tömegméretekben jelentkező, és a
családok életében felhalmozódó problémák kihatnak a gyermek- és ifjúságvédelemre,
gondozásra is. Egyre több a veszélyeztető tényező: az urbanizáció, a családok széthullása, a
túlzott anyagias személet, a munkanélküliség, vagy csak a szegénység.
A fiatalok fejlődését veszélyeztető sérülések (biológiai-fiziológiai, szociális, pszichés) gyakran
össze is függnek egymással.
Az iskolai gyermek-és ifjúságvédelem feladata, hogy enyhítse, ha lehet, kiküszöbölje a családi
nevelésből, a környezetből fakadó intenzív ártalmakat, illetve a társadalmi viszonyok negatív
hatásaitól úgy védjük a fiatalt, hogy felkészülhessenek az ártalmak kivédésére is.
Az ellátásban alapszinten minden pedagógus együttműködik, kiemelt feladata az
osztályfőnöknek, a gyermekvédelmi felelősnek, védőnőnek van.

A gyermek-és ifjúságvédelmi felelős feladata különösen:












statisztikai kimutatások a gyermekvédelem törvényi előírásai szerint
a tanulókkal kapcsolatos megelőző, óvó és védő tevékenység
a vészhelyzetek feltárása, csökkentése annak érdekében, hogy a fiatal fejlődését ne
akadályozzák
a rászoruló tanulók étkezési, és egyéb támogatások megszerzésében segítése, javaslatot
tesz a segélyezésre
kezdeményezi anyagi veszélyeztetettség esetén, hogy az igazgató indítson eljárást a
fiatal állandó lakhelye szerinti települési önkormányzatnál rendszeres vagy rendkívüli
gyermekvédelmi támogatás megállapítása érdekében, sürgős esetben segít a gyermek
elhelyezésében
együttműködik a tantestület tagjaival, az osztályfőnökkel a gyermek
veszélyeztetettségének megelőzésében, megszüntetésében
kapcsolatot tart a pszichológussal, előadásokat szervez az osztályfőnöki órákra drog,
alkohol, dohányzás, konfliktuskezelés, stb. témakörökben
az egészségvédelmi program kidolgozását és folyamatos karbantartását elősegíti,
végrehajtását ellenőrzi
segíti az osztályfőnökök felkészülését az egészséges családi életre nevelés témakörben
gyermekbántalmazás vélelme vagy egyéb pedagógiai eszközökkel meg nem szüntethető
veszélyeztető tényező megléte esetén kezdeményezi, hogy az igazgató értesítse a
Gyermekjóléti Szolgálatot,
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hetente meghatározott időpontban fogadóórát tart a szülőknek és a fiataloknak
(nyilvánosságra az ellenőrzőben hozzuk).
az egészségvédelmi program kidolgozását és folyamatos karbantartását elősegíti,
végrehajtását ellenőrzi,
részt vesz a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók korai jelző- és pedagógiai
támogató rendszerének működtetéséhez szükséges teendők ellátásában.

Az iskolai gyermekvédelem három területre terjed ki:
a gyermek fejlődését veszélyeztető okok




megelőzésére
feltárására
megszüntetésére.

Gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggő pedagógiai tevékenységek:









kapcsolatfelvétel a családdal, indokolt esetben
felvilágosító munka szülői értekezleteken, fogadóórákon
ismeretterjesztés (veszélytényezők, bűnözés, kábítószer stb.) – osztályfőnöki óra,
meghívott külső előadók (védőnő, drog prevenciós szolgálatok, rendőrség
szakemberei).
pszichológiai segítség,
nevelési tanácsadó, családsegítő igénybevétele,
délutáni megbeszélő esetek működtetése,
pályázati ösztöndíjak figyelemmel kísérése.

A szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenység




A hátrányos helyzetű tanulókkal kapcsolatban fontos, a személyes kontaktus kialakítása
a tanulókkal és szüleikkel a következő módokon:
- szülői értekezleten,
- fogadó órán,
- rendszeres családlátogatáson.
Szükség esetén egyéni foglalkozás, tanácsadás, információszolgáltatás a tanuló és a
szülő részére.
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Gyermekvédelmi felelős, osztályfőnök, igazgató rendszeres, folyamatos
együttműködése az adott pedagógus közösséggel a felmerülő problémák megoldása
érdekében.
A hátrányos helyzetű gyerekek tanulmányi előmenetelének, szabadidős
tevékenységének figyelemmel kísérése - elsősorban a gyermek - és ifjúságvédelmi
felelős, illetve az osztályfőnök részéről - adott estben javaslat a változtatásra, lehetőség
felkínálása a szabadidő hasznos eltöltésére (pl. tanulószoba igénybevétele, sportkörbe
irányítás).
Egyéb segítő intézkedések és más szakemberek (pszichológus, pszichiáter, logopédus,
védőnő, gyógypedagógus, orvos stb.) bevonása, illetve a tanuló irányítása valamely
intézménybe, szervezethez.
Rendszeres kapcsolattartás a segítő intézményekkel, esetmegbeszéléseken való
részvétel (pl. Családsegítők, Gyermekjóléti Szolgálatok, Nevelési Tanácsadó, Gyermek
ideggondozó, Népjóléti Irodák, Gyámhivatal stb.)
Anyagi támogatások igénylése.

Az iskolai lemorzsolódás megelőzésével kapcsolatos feladatok
A nevelési-oktatási intézmény – az azonosított figyelmeztető jelek alapján és a pedagógiaiszakmai szolgáltatás javaslatainak figyelembevételével – olyan pedagógiai intézkedéseket
alkalmaz, amelyek keretében korszerű, tanulóközpontú nevelési-oktatási eszközökkel, az
iskolai sikerességet támogató együttműködésekkel segíti a tanuló előrehaladását, kiemelt
figyelemmel a képességek, készségek kibontakoztatására, az esélyteremtést szolgáló
tevékenységekre.
A tanulói lemorzsolódás megelőzését szolgáló jelzőrendszer működtetésével az iskolai,
pedagógiai sikerességet támogató megoldások, pedagógiai diagnosztizáló és fejlesztő eszközök
rendszerbe foglaltan, hatékonyabban lehetnek alkalmazhatók valamennyi hazai iskolában. Ez a
köznevelés rendszerében dolgozó pedagógusok, segítő szakemberek, gyermekvédelmi
szakemberek, iskolapszichológusok és a tanulók, családjaik számára is áttekinthető szakmai
kereteket ad, növeli az iskolai pedagógiai munka eredményességét és annak esélyét, hogy a
tanuló számára biztosított legyen a tanulmányokban történő előrehaladásához szükséges
szakmai támogatás.
A korai jelző- és pedagógiai támogató rendszer azokra a helyzetekre és fejlesztést igénylő
területekre kívánja felhívni a figyelmet, amelyek a lemorzsolódás elkerülésében segíthetnének
– mind a tanulók, a pedagógusok szintjén, mind pedig az intézmény-fejlesztési, illetve irányítási
szinten. A célja a tanulói előrehaladás, a pedagógusi és az intézményi szintű munka szakmai
támogatása. A rendszer alapvető funkciója a pedagógiai támogatás, hozzájárulás a sikeresebb
és eredményesebb iskolai, tanulmányi előrehaladáshoz.
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Az iskolai lemorzsolódással veszélyeztetett tanulókról az országos korai jelző- és pedagógiai
támogató rendszerben – a hatályos jogszabályoknak megfelelően – adatokat szolgáltat az
intézmény.
A tanulók iskolai kudarcainak csökkentése szempontjából fontos szempontok, hogy




a diákok képességeivel kapcsolatos elvárásaink legyenek reálisak.
pozitívan álljunk hozzá az eredményeikhez, eredménytelenségeiket, hibáikat toleráljuk.
segítsünk
azoknak
a
képességeknek,
készségeknek
felfedezésében,
kibontakoztatásában, ahol sikereket érhetnek el. (sportolás, művészetek [tánc, dráma,
rajz, kézművesség] szabadidős programok).
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A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenység
A tehetség, képesség kibontakoztatását segítő tevékenységek
Az egyéni képességek minél jobb kibontakoztatását, a tehetséges tanulók gondozását, az egyes
szaktárgyakhoz kapcsolódó tanórán kívüli tehetséggondozó és fejlesztő foglalkozások segítik:
 egyéni képességekhez igazodó tanórai tanulás szervezése
 differenciált óraszervezés
 megfelelő létszám esetén csoportbontás
 a modul tantárgyak órakeretbe történő beemelése
 versenyek, vetélkedők, bemutatók
 szabadidős foglalkozások
 képesség-kibontakoztató foglalkozások megszervezése
 az iskolai könyvtár, valamint az iskola más létesítményeinek, eszközeinek használata
 középiskolai előkészítő 7-8. évfolyamokon
 versenyeztetés
 egyéni tehetségek felismerése, megfelelő irányba történő fejlesztése
Ezek indításáról – az igények és az iskola lehetőségeinek figyelembe vételével minden tanév
elején az iskola nevelőtestülete dönt.
A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkózását segítő program
Részképesség zavarok esetén a Szakértői Bizottság javaslatára a Kt. 30.§ alapján heti egy órás
fejlesztő foglalkozást biztosítunk képzett szakemberek, gyógypedagógusok és
fejlesztőpedagógusok bevonásával, a foglalkozásokra fejlesztő eszközök, játékok
biztosításával.
Fontos szempont a kudarcok megelőzése. Ezért az iskola megkezdésével egy időben
megkezdődik a fejlesztő foglalkozás azoknál a tanulóknál, akik részképességteljesítményzavarral, tanulási nehézséggel küzdenek.
A foglalkozás felépítése személyre szabott, egyéni fejlesztési ütemterv alkalmazásával történik.
Azonos problémával küzdő tanulók kis csoportokba szerveződve vesznek részt a
foglalkozásokon. 3-6 fő hatékonyan fejleszthető, heti 1-2 órában.
A foglalkozások játékos, az életkornak, a fejlettségnek megfelelő nehézségi fokozat
megtartásával folyjanak.
Cél, hogy a gyermekek jól érezzék magukat a foglalkozásokon, a szívesen, jó kedvvel végzett
munka eredményessége mérhető.
A fejlesztés függ a tanuló értelmi fejlettségétől és a fejleszthető képesség szintjétől.
A foglalkozások során fontos szempontok:
 Szorongás oldása
Figyelemzavarok korrekciója, koncentrációfejlesztés
 A mozgás és észlelés teljes körű fejlesztése
 Tájékozódás testen, testtudat kialakítása
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 Figyelem fejlesztés, reakcióidő csökkentése
 Nyelvi fejlesztés, szókincsbővítés, nyelvi grammatikai struktúrák kiépítése
 Alaklátás, formaállandóság, nagy mozgások, bal – jobb irány, finommozgás.
A tartós pedagógiai terápiás segítségnyújtással eredményesen enyhíthető (javítható
hibák):
 Tanulási hiányosságok: hiányos ismeretek, hiányos tanulási bázis
 Kultúr-technikai hiányosságok: olvasási – megismerési zavarok, grafomotoros zavarok,
iránytévesztések.
 Érzelmi és neurotikus zavarok: szorongás, koncentrációs zavarok, ellenérzések, negatív
beállítódás.
 Speciális motivációs zavarok: sikertelenségek következményei.
A tanulók megfelelő csoportban való elhelyezése a Tanulási Képességeket Vizsgáló Szakértői
Rehabilitációs Bizottság javaslata alapján történik (enyhe fokban eltérő értelmi képességű,
középsúlyos fokban eltérő, súlyos magatartási zavaros, egyéni munkarend szerint tanuló diák,
10 órás korrepetálás keretében foglalkoztatott csoportok kialakítása).
A beilleszkedési, magatartási és tanulási nehézségekkel küzdők segítése
A 7-14 éves korosztály 10-15%-a beilleszkedési, magatartási zavarral küzd, melyhez az esetek
nagy részében figyelemzavar, tanulási illetve részképesség-zavar társul. Ezek a gyerekek
legtöbbször ép intellektusúak, mégis a felmerülő problémák kezelése nagy terhet jelent a
családoknak. Indokolt tehát, hogy a kezelésére megfelelő segítséget várnak az iskolától.
Az esetek jellemzői: túlzott mozgékonyság, disszociális irányú fejlődés, hangulat-ingadozás,
olvasás-írás zavar, ingerlékenység, ügyetlen, rossz mozgás, agresszivitás, iránytévesztés,
fáradékonyság,
hallási
figyelem
rossz,
figyelemzavar,
teljesítmény-ingadozás,
befolyásolhatóság.
Segítő pedagógiai tevékenységek:
 egyéni képességekhez igazodó tanórai tanulás szervezése
 indokolt létszám esetében csoportbontás
 felzárkóztató órák, egyéni foglalkozások
 mozgáskoordináció fejlesztése
 napközi, tanulószoba
 diákétkeztetés
 iskolai könyvtár, valamint az iskola más létesítményeinek eszközeinek egyéni vagy
csoportos használata
 a pedagógusok és tanulók segítő, személyes kapcsolata
 a szülők, családok nevelési gondjainak segítése; családlátogatások
 iskolai gyermekvédelmi felelős tevékenysége
 szükség esetén a rászoruló gyermekek szociális támogatására javaslat
 logopédus, pszichológus, fejlesztő pedagógus, képességvizsgáló bizottság szakmai
szolgáltatásának igénybe vétele
 szoros kapcsolat óvodával, iskolaorvossal, védőnővel, pszichológussal
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A sajátos nevelési igényű tanulók segítésének programja
A sajátos nevelési igényű tanulók különleges gondozási igénye biológiai, pszichológiai és
szociális tulajdonság-együttes, amely a tanuló nevelhetőségének, oktathatóságának,
képezhetőségének az átlagtól eltérő jellegzetes különbségeit fejezi ki. A tanulók között fennálló
- egyéni adottságokból és igényekből adódó - különbségeket iskolánk a helyi pedagógiai
program kialakításakor figyelembe vette.
A sajátos nevelési igény kifejezi:
 a tanuló életkori sajátosságainak fogyatékosság által okozott részleges vagy teljes körű
módosulását,
 az iskolai tanuláshoz szükséges képességek részleges vagy teljes kiesését, fejletlenségét,
lassúbb ütemű és az átlagtól eltérő szintű fejleszthetőségét.
A sajátos nevelési igény a szokásos tartalmi és eljárásbeli differenciálástól eltérő, nagyobb
mértékű differenciálást, speciális eljárások alkalmazását, illetve kiegészítő fejlesztő,
korrekciós, habilitációs, rehabilitációs, valamint terápiás célú pedagógiai eljárások
alkalmazását teszi szükségessé.
A fejlesztő program a helyi tanterven belül, mellékletként jelenik meg, és az integrációt segítő
sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztésére, nevelésére irányul. A nevelőtestület minden
évben a munkaterv készítésekor felülvizsgálja, s meghatározza benne az anyagi kereteket is, s
összefoglalja a célokat és fejlesztéseket.
A sajátos nevelési igény meghatározása: különleges bánásmód keretében sajátos nevelési
igényű az a gyermek, aki a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján
 mozgásszervi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes
előfordulása esetén a halmozottan fogyatékos, az autizmus spektrumzavarral küzdő,
 pszichés fejlődés zavarai miatt a nevelési, tanulási folyamatban tartósan és súlyosan
akadályozott (pl.: dyslexia, dyspraphia, dyscalculia, mutizmus, kóros hiperkinektikus vagy
kóros aktivitászavar).

A fejlesztő program tartalmi elemei
Általános célok – alapelvek
A habilitációs, rehabilitációs ellátás közös elvei:
A sajátos nevelési igényű tanulók nevelésében, oktatásában részt vevő nevelési-oktatási
intézmények egész nevelési-oktatási rendszerét átfogó, hosszú távú habilitációs, rehabilitációs
célok és feladatok határozzák meg, melyeket az intézmény dokumentumai tartalmaznak.
A habilitációs, rehabilitációs tevékenység olyan szakmaközi együttműködésben kialakított és
szervezett nyitott tanítási-tanulási folyamatban valósul meg, mely az egyes tanulók vagy
tanulócsoportok igényeitől függő eljárások, időkeret, eszközök, módszerek, terápiák
alkalmazását teszi szükségessé.
Általános alapelvek:
Az életkori csoportok megtartása mellett a tanulók egyéni haladási üteméhez igazodó,
önmagukhoz mért fejlődést értékelő, sikerélményt biztosító, a reális életlehetőségeket
folyamatosan szem előtt tartó oktatás és nevelés megvalósítása.
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A NAT alkalmazása a SNI tanulók iskolai nevelésében, oktatásában is alapdokumentum, a
benne meghatározott kiemelt fejlesztési feladatok a SNI tanulók számára is érvényesek. Az
intézmény pedagógiai programjának és a helyi tantervének elkészítésekor figyelembe vettük:
 a köznevelési törvényt, a NAT és az Irányelv vonatkozó előírásait,
 a szülők elvárásait,
 és a tanulók sajátosságait.
Az „Irányelv” biztosítja, hogy:
 a fejlesztés megfelelő tartalmak közvetítése során valósuljon meg, segítse a minél teljesebb
önállóság elérését és a társadalomba való mind teljesebb beilleszkedést,
 a követelmények igazodjanak a fejlődés lehetséges üteméhez,
 ha szükséges a fejlesztés terjedjen ki az iskoláskor előtti képességfejlődés területeire is,
 a rehabilitációs célú fejlesztő terápiák programjai váljanak az intézmény pedagógiai
programjának tartalmi elemeivé,
 a tanulókat a nevelés-oktatás, fejlesztés ne terhelje túl.
Ennek érdekében az „Irányelv” meghatározza:
 a tartalmak kijelölésekor egyes területek módosítását,
 a sérült képességek rehabilitációs, habilitációs célú korrekciójának területeit,
 a nevelés, az oktatás és a fejlesztés szokásosnál nagyobb mértékű kiterjesztésére vonatkozó
javaslatokat.
A SNI tanulók pedagógiai célú habilitációs/rehabilitációs ellátása
A SNI tanulók különleges gondozási igénye egy tulajdonság-együttes, mely az átlagtól eltérő
jellegzetes különbségeit fejezi ki. Ezeket a különbségeket a helyi pedagógiai program
kialakításakor vesszük figyelembe.
A habilitációs, rehabilitációs tevékenység közös célja és feladatai:
 a meglévő ép funkciók erősítése és bevonása a hiányok pótlása érdekében,
 a hiányzó vagy sérült funkciók helyreállítása, újak kialakítása,
 a különféle funkciók egyensúlyának kialakítása,
 a szükséges speciális eszközök elfogadtatása, használatuk megtanítása,
 az egyéni sikereket segítő, a társadalmi együttélés szempontjából kívánatos egyéni
kompetenciák kialakítása.
A habilitációs, rehabilitációs tevékenységet meghatározó tényezők:
 a sérülés típusa, súlyossága
 a sérülés kialakulásának ideje
 a SNI tanuló életkora, állapota, műtétei, képességei, készségei, kognitív funkciói, meglévő
ismeretei
 a társadalmi integráció kívánalmai: egyéni életút, továbbtanulás, pályaválasztás, lehetőség
szerint önálló életvitel.
A SNI tanuló fejlesztésére vonatkozó célok, tartalmak, tevékenységek, követelmények a
szakirányú végzettséggel rendelkező gyógypedagógiai tanári / terapeuta kompetenciája:
 programok összeállítása,
 fejlesztőmunka,
 közreműködés a tevékenységek tervezésében, s ezt követően a konzultációban
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 a többségi pedagógusok munkájának segítése
Az együttnevelés
Az együttnevelés objektív tényezői
Napjainkban az integráció azt jelenti, hogy a SNI gyermekek beilleszkednek a többségi nevelési
intézményeket látogató gyermekek, fiatalok közé. A törvény kimondja, 47.§. (1) hogy „ A
sajátos nevelési igényű gyermeknek, tanulónak joga, hogy különleges bánásmód keretében
állapotának megfelelő pedagógiai, gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai ellátásban
részesüljön attól kezdődően, hogy igényjogosultságát megállapították. A különleges
bánásmódnak megfelelő ellátást a szakértői bizottság szakértői véleményében foglaltak szerint
kell biztosítani”.
Iskolánk rendelkezik azokkal a tárgyi és személyi feltételekkel, amelyeket a törvény előír.
Az integrációt vállaló intézmények feladatai:
 Alapító okiratunkban szerepeltetjük a sajátos nevelési igényű gyermekek integrált
nevelésének-oktatásának feladatát, s azt hogy milyen fogyatékossági csoporthoz tartozó
gyermekekről van szó.
 A pedagógiai program és a helyi tanterv tartalmazza a fogyatékosság típusához és fokához
igazodó fejlesztő programot.
 Szakemberek biztosítása: szükségleteknek megfelelően gyógypedagógus, logopédus,
pszichológus, konduktor.
 Fejlesztő eszközök, tanórai segédletek biztosítása.
 Egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs és rehabilitációs foglalkozások biztosítása, a
tanórai foglalkozásokon túl. Ennek meg kell jelennie az iskola óratervében, mely a
fogyatékosság típusától függően az évfolyamra meghatározott heti óraszám.
 Egyes tantárgyakból, tantárgyrészekből az értékelés és a minősítés alól igazgató által
határozatban kiadott mentesítés.
 Az első évfolyamon az értékelés és minősítés alól mentesített tanuló számára egyéni
továbbhaladás engedélyezése, vagyis a gyermek haladása eltérhet osztálytársaitól egyes
tantárgyakban.
Az együttnevelés szubjektív tényezői
Az iskola biztosítja:
 a SNI tanuló beilleszkedését és együtt haladását a többi tanulóval, ezt segíti a nyitottabb
személyiség formálása, a szakértői bizottság által megjelölt pedagógiai diagnózisban
szereplő javaslatok beépítése az egyéni fejlesztési tervekbe,
 a pedagógusok, a szülők és a többi gyermek felkészítése az együtt-foglalkoztatásra
 habilitációs, rehabilitációs szemlélet érvényesítése, sérülés specifikus módszerek
alkalmazása, folyamatos értékelés, együttműködést a szakemberekkel.
Sikerkritérium az inkluzív, befogadó iskola
 A befogadó iskolákban szeretik a heterogenitást, akár kiemelkedően tehetséges, akár
fogyatékossággal élő tanulóról, akár hátrányos szociális helyzetű gyermekről legyen szó. A
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pedagógus itt nem hárítja a felelősséget másra, hanem igyekszik saját eszköztárát úgy
bővíteni, hogy megoldást találjon a tanulási nehézségekre. Fontos, hogy a befogadó
pedagógusok rendelkezzenek azokkal az ismeretekkel, melyek az adott fogyatékossági típust
jellemzik. Mivel a többségi iskolák pedagógusai képzésük során alig-alig szerezhettek ilyen
jellegű tudást, lényeges, hogy konzultáljanak a gyermeket segítő gyógypedagógussal,
valamint továbbképzéseken vegyenek részt.
Elengedhetetlen, hogy a fejlesztésben résztvevő szakemberek team-munkában dolgozzanak,
együtt határozva meg a tennivalókat, a differenciált munkaszervezés kritériumait szem előtt
tartva.
A differenciálás folyamata, amelynek során a pedagógus a tanulási folyamatot az egyes
gyermekek egyéni szükségleteihez rendeli. Ezáltal tudja a tanulóhoz igazítani a tananyag
tartalmát, szintjét, a tanulás ütemét, az alkalmazott módszereket, az ellenőrzés, értékelés,
számonkérés típusát stb. Ez a fajta tanulásszervezés nemcsak a SNI gyermekek számára
kedvező, hanem a csoport valamennyi tagjának. A pedagógus így kaphat képet arról, hogy
ki milyen téren kiemelkedő, tehetséges, illetve ki miben marad el társaitól.
Az erősségekre építve és támaszkodva határozza meg a team azokat az eljárásokat,
módszereket, amelyekkel az elmaradott területek fejleszthetők.
A szülők szerepe, befolyása felelőssége az inkluzív iskolában kifejezetten nagy. Elsősorban
az egyéni igényekhez szabott optimális, támogató környezetet kell biztosítaniuk. Nagy
szerepet játszanak abban, hogy a beilleszkedés sikeres legyen, kapcsolatot tartanak az
osztálytanítóval és a gyógypedagógussal.
Ha a gyermek fogyatékosságát korán felismerték, akkor a szülőnek már volt ideje
feldolgozni, s akkor a szülői elfogadás megbízható támaszt jelent.
Az iskola és a szülők közti ideális kapcsolatnak a következő alapelvekre kell épülnie: a szülő
és a szakember kölcsönösen tiszteljék egymást, az információáramlás kölcsönös legyen,
érezzék a szülők, hogy a nevelési-oktatási folyamatban résztvevő pedagógusok elfogadják
gyermekük egyediségét, ők is részesei a nevelési - oktatási folyamatnak.
A pedagógusoknak nem szabad figyelmen kívül hagyniuk az ép gyermekek szüleit sem,
empátiás készséget kell kialakítani bennük, fontos, hogy a szülők támogassák gyermeküket
a sajátos nevelési igényű tanulók elfogadásában. A pedagógusok feladata, hogy ismertesse
a gyermektársakkal a fogyatékosság mibenlétét, a segítségnyújtás lehetőségeit. Meg kell
találni azt az egyensúlyt, hogy a SNI tanuló pont annyi segítséget kapjon, amennyire
szüksége van: se többet, se kevesebbet.
Együttműködés a szakemberekkel: az intézmény a sajátos nevelési igénynek,
fogyatékosságnak, létszámnak megfelelő szakembereket biztosít.

A gyógypedagógiai tanár / terapeuta feladata:
 egyéni fejlesztési terv szerint közvetlenül foglalkozik a gyermekkel,
 koordinálja a rehabilitációs munkában résztvevő más szakemberek munkáját,
 kapcsolatot tart a szülőkkel, nyomon követi a gyermek fejlődését.
 kapcsolatot tart a többségi pedagógusokkal: segíti a diagnózis értelmezését, javaslatot tesz a
környezet kialakítására, speciális eszközök kiválasztására, speciális módszerek
alkalmazására, folyamatosan konzultál velük, ráirányítja figyelmüket a beszerezhető
szakirodalomra
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A sajátos nevelési igényű tanulók felzárkóztatását segítő program
A beszédfogyatékos tanulók megsegítésére irányuló program
Beszédben akadályozottak, beszédfogyatékosok azok a gyermekek, akiknél öröklött,
veleszületett, szerzett, organikus, funkcionális, pszichés és környezeti okok következtében az
átmeneti, illetve tartós hang-, beszéd- és nyelvi zavar gátolja az egyén és a környezete közötti
interakciót és alkalmazkodást.
Az akadályozottság megmutatkozhat a hangadásban, a hangzó beszédben, a
beszédfolyamatosság felbomlásában, a beszéd észlelésében, megértésében, kivitelezésében,
valamint az írás, olvasás, számolás területén.
A beszédfogyatékos tanulónál a fenti tünetek, a legenyhébb artikulációs eltéréstől az egész
kommunikációt érintő súlyos zavarig minden változatban előfordulhatnak.
A kommunikációs nehézségek miatt különböző pszichés eltérések (magatartási zavarok),
tanulási akadályozottság is kialakulhat.
A beszéd-rendellenesség felléphet a beszédfejlődés különböző szakaszaiban, de érintheti a már
kialakult beszédet, nyelvet is.
Amennyiben a beszédhiba, beszédfogyatékosság a kisiskolás kor kezdetére tartósan fennmarad,
a tanuló folyamatos gyógypedagógiai ellátásra szorul. Az oktatás a pedagógiai, logopédiai
ellátás, valamint az egészségügyi rehabilitáció a fogyatékosság jellegétől függ, amely lehet:
 beszédfejlődési elmaradás:(megkésett/akadályozott beszédfejlődés, diszfázia
 artikulációs zavar: (pöszeség, orrhangzósság),
 beszédritmus-zavar: (dadogás, hadarás),
 centrális zavar: (disarthria),
 hangképzési zavar: (diszfónia),
 parciális teljesítményzavar: (diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia),
 beszédészlelési, megértési zavar.
Az általános iskola első két évfolyamára összpontosul az ismeretszerzés beszéddel összefüggő
eszközrendszerének elsajátítása, ezért a különleges gondozás szempontjából – amely
elsősorban a módszerbeli és habilitációs /rehabilitációs teendőkben fogalmazódik meg.
A fejlesztést logopédus szakember bevonásával biztosítja iskolánk.
Kiemelt fejlesztési feladatok
Énkép, önismeret:
 erősödjenek pozitív személyiségjegyeik, alakuljon ki önismeretük, fejlődjön önbizalmuk és
kudarctűrő képességük, személyiségük váljon harmonikussá,
 a fejlesztést úgy építsük fel, hogy az egész személyiségre irányuljon, a gyermekben reális
énkép alakuljon ki, önbizalma, kudarctűrő képessége, feladattudata, kitartása,
 aktivitása, belső motivációja fejlődjön - a tanulót ösztönözzük beszédhibája leküzdésére,
ugyanakkor készítsük fel őt az esetleges visszaesésekre, a maradványtünetekkel való
együttélésre,
 a gyermekek állapotuktól függően, nyelvi-kommunikációs zavaraik kompenzálása után,
 jussanak el az önállóság általuk elérhető optimális szintjére, képességeik
kibontakoztatásával váljanak a társadalom aktív, cselekvőképes tagjává
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 a fejlesztés segítségével a sajátos nevelési igényű gyermekek is tudják teljesíteni minden
műveltségi területen a minimum követelményeket.
Információs és kommunikációs kultúra:
 a beszédükben akadályozott gyermekek fejlesztésében elsőbbséget kell biztosítani az ép
beszélő környezetben integráltan folyó oktatásnak.
Tanulás:
 a fejlesztést tervszerűen, tudatosan kell felépíteni: beszédállapot felmérés – egyéni terápiás
terv - tudatos módszerválasztás - komplexitás a fejlesztésben – folyamatos kísérés,
 munkánk során nagy hangsúlyt kell fektetnünk a sokoldalú percepciós fejlesztésre: fel kell
használnunk, hogy a látási, hallási, kinesztéziás, beszédmozgási ingerek, benyomások
erősítve fejlődnek,
 tudatosan használjuk ki a transzferhatásokat, megismerve a beszédfogyatékos tanuló „erős
oldalait”, ezekre építve, a fejlesztést különböző átviteli megoldásokkal tegyük
eredményesebbé.
Testi, lelki egészség:
 a tanuló motiválása beszédhibája leküzdésére; felkészítése a maradandó tünetek
elfogadására, s ezzel való együttélésre.
Felkészülés a felnőtt életre:
 tájékoztassuk a szülőket, milyen továbbtanulási lehetőségek állnak gyermekeik előtt integráltan oktató középiskolák, gimnáziumi tagozatok diszlexiások számára, ezt a tanuló is
ismerje meg.
A megvalósítás keretei, eljárásai
A Beszédvizsgáló Országos Szakértői és a Szakértői Bizottság szakértői véleménye alapján
iskolánkban együtt neveljük az ép értelmű beszédfogyatékos és a nem fogyatékos gyermekeket.
A gyermekek számára biztosítjuk az ép beszélő környezetet, a sajátos nevelési igényükből
fakadó többletszolgáltatásokat.
A gyermekek fejlesztése inkluzív (befogadó) osztályokban tanítási órákon, tanórán kívül – a
sérülés típusától, súlyossági fokától függően egyéni, vagy csoportos - speciális fejlesztő
foglalkozásokon, szabadidős tevékenységekben, valamint napközis foglalkozás keretében
történik.
Tanítási órák
Kiemelt szerepet kapnak az anyanyelvi fejlesztés, a testnevelés az ének-zene, a vizuális kultúra
a technika és életvitel valamint tánc és dráma tantárgyak.
A megfelelő beszédtechnika kialakítása fontos része az anyanyelvi nevelésnek, ezeket alsó
tagozatban a magyar nyelv és irodalom, valamint az ének-zene órákon napi rendszerességgel
végezzük.
Az anyanyelvi fejlesztésnél figyelembe véve a sérülés jellegét az egyes műveltségi
részterületek más-más hangsúlyt kaphatnak:
 az írás, olvasás előkészítő szakaszának időtartamát növeljük,
 olvasás-, írástanítási módszerként a hangoztató-elemző, illetve a diszlexia-prevenciós
módszert használjuk,
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 beszédfogyatékos tanulóknál hosszabb begyakorlási és érési szakaszokat tervezünk,
 az anyanyelvi fejlesztés a kommunikációs szándék megvalósítására törekszünk a nevelésoktatás minden területén,
 a tantestület tagjai törekszenek, hogy mindig jó beszédpéldát nyújtva, helyes
beszédtechnikával kommunikáljanak a gyermekekkel.
 A beszéd-rendellenességgel küzdő tanulóknál gyakran tapasztalhatók a nagy- és
finommozgások zavarai, a testtudat a testérzet a testséma kialakulatlansága, a téri
tájékozódás fejletlensége is.
A testnevelés, környezetismeret és a művészetek tárgyak jól szolgálják a téri orientáció mozgás - ritmus fejlesztését, mely hatással van a beszédkoordinációra.
Idegen nyelv oktatásánál körültekintően járunk el, a minősítés alóli felmentés helyett a
módszerek változtatását is lehetségesnek tartjuk.
A pedagógusok a szakértői vélemények, alapos megfigyeléseik, a gyógypedagógus, a fejlesztő
pedagógus valamint a pszichológus segítségével, a tanulók egyéni sajátosságainak ismeretében
a differenciálás különböző módjait alkalmazzák:
 segítségadásban: a feladat megismétlése a beszédfogyatékos tanulónak megfelelő nyelvi
szinten,
 a feladatok szintjén: mennyiség, technikai kivitelezés: - írás területén gyereknél, rajzos vagy
szóbeli megoldás, illetve szóbeli felelet helyett írásbeli válasz,
 szociális keretek szintjén: párban, vagy csoportban végzett munka oldja az akadályozott
tanuló elszigetelődését,
 tanulási stílus szerint: auditív, vizuális, vagy motoros területre támaszkodik inkább a
gyermek,
 a célok szintjén: egyes beszédfogyatékos tanulóknál mérlegelni kell, mi az a minimális
tudás, amelyet egy-egy szakasz határára el kell érni, melyre a további szakaszok épülhetnek,
 értékelésben: a tanulót önmagához, fejlődéséhez kell mérni - erre legalkalmasabb a
szöveges értékelés
Pedagógiai célú habilitációs / rehabilitációs foglalkozás
Logopédiai terápia: sérülés specifikus egyéni vagy csoportos megsegítést foglal magában,
egyéni fejlesztési terv alapján.
A logopédus munkájában komplex ellátásra törekszik, feladata a beszéd-rendellenességek
kompenzálása, a funkciófejlesztés, az olvasás-, írászavarok redukációja.
A terápia nem zárul le a beszédhiba javulásával, megszűnésével, utógondozásra is szükség
lehet, amely jelenti a beszédállapot szinten tartását, ellenőrzését, az esetleges visszaesések
prevencióját. További cél a másodlagos tünetek megelőzése, a sérült pszichés funkciók
fejlesztése. Az utógondozás sikerét a logopédussal való szoros együttműködés segíti.
A logopédus feladatai:
 a fogadó pedagógusok tájékoztatása a beszédfogyatékosság típusáról, a gyermek fejlesztési
lehetőségeiről, az alkalmazható módszerekről, szakirodalomról,
 a beszédben akadályozott gyermek „erős” és „gyenge” oldalainak bemutatása,
 konzultáció a pedagógussal a tanuló fejlődéséről, előmeneteléről,
 kapcsolattartás a beszédfogyatékos gyermek, valamint a befogadó osztály tanulóinak
szüleivel,
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 kapcsolattartás a habilitációs/rehabilitációs fejlesztésben résztvevő más szakemberekkel; a
komplex fejlesztés team-munkát igényel
(pszichológus, fejlesztőpedagógus,
gyógytestnevelő),
 a beszédben akadályozott gyermek orvosi vizsgálatának kezdeményezése.
Tanórán kívüli tevékenységek
Szakkörök:
 A beszédben akadályozott gyermekek is megtalálhatják iskolánkban azokat a
tevékenységeket, szakköri foglalkozásokat, amelyek érdeklődésüknek megfelelnek. Gátolt
kommunikációjukban is oldódik a szorongásuk, ha valamilyen területen sikereket érhetnek
el.
 Iskolánkban működik: kézműves szakkör, tömegsport, tánc, ökológia stb., mindig a
gyermekek és szülők igényeinek: megfelelően.
Szülői értekezletek, fogadóórák:
 Ezeken az alkalmakon lehetőség nyílik a szülők számára, hogy megismerjék a
beszédfogyatékos gyermek fejlesztése érdekében rájuk háruló feladatokat, életperspektívát.
 Empátiás készség kialakítására törekszünk a többi gyermek szüleiben, fontos, hogy a szülők
is támogassák gyermekeiket a fogyatékos gyermek elfogadásában. Egységes értékrendet kell
kialakítani a viselkedés területén, a jutalmazás és büntetés egybehangzó alkalmazása a
helyes magatartásformák kialakítása érdekében.
Az enyhe fokban értelmi sérült tanulásban akadályozott tanulók fejlesztését segítő program
 Az értelmi fogyatékosok egyik csoportját képezik. Az enyhe fokban értelmi sérültek
személyiségfejlődési zavara, akadályozottsága az idegrendszer enyhe, különféle eredetű,
öröklött vagy korai életkorban szerzett sérülésével és/ vagy funkciózavarával függ össze.
 Pszichodiagnosztikai vizsgálatokkal megállapítható a kognitív funkciók lassúbb fejlődése.
 A tanulásban akadályozott gyermekek körébe tartoznak azok a tanulók, akiket korábban a
Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság, a köznevelési törvény
szerint Szakértői Bizottság enyhén értelmi fogyatékosnak minősített.
 A tanulásban akadályozott tanulók Helyi Tantervének tartalmi elemeit az SNI kerettanterv
határozza meg, melyet az iskola helyi tantervébe (tantárgyanként) épít be, annak szerves
részét képezve.
Kiemelt fejlesztési feladatok:
a) Bevezető szakasz: 1-2. évfolyam
b) Kezdő szakasz: 3-4. évfolyam
 Ebben a két szakaszban a tanuláshoz nélkülözhetetlen pszichés funkciók fejlesztésére
helyeződik a hangsúly.
 A tanulók között meglévő eltérések differenciált eljárások, tartalmak és oktatási-szervezési
megoldások, terápiák alkalmazását teszik szükségessé. A képességfejlesztésben hangsúlyos
szerepük van a közvetlen érzéki tapasztalatoknak, a tárgyi cselekvéses megismerésnek, a
céltudatosan kiválasztott tevékenységnek. A tanuló fejlesztésének hosszú folyamatában az
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aktuális igényeknek megfelelően kell módosulnia a pedagógiai folyamat korrekciós,
kompenzáló jellegének.
 A bevezető szakaszban szükség esetén egy évfolyam tananyagának elsajátítására egy
tanévnél hosszabb időtartamot tervezünk. A hosszabb időkeret nagyobb esélyt nyújt az
alapvető kultúrtechnikák eszközszintű elsajátítására, amennyiben megfelelő motiváltság
mellett, ismétlődő tanulási folyamatban, állandó aktivitásban egyre önállóbb tanulási
tevékenységre készteti a tanulókat. A gyógypedagógiai nevelésnek az egész személyiség
fejlesztésére törekszik.
 E két szakaszban nagyobb hangsúlyt kap a tanulási, magatartási és viselkedési szokások
következetes kialakítása és megerősítése.
c) Alapozó szakasz: 5-6. évfolyam.
d) Fejlesztő szakasz: 7-8. évfolyam.
 Az alapozó és a fejlesztő szakaszban a tanulók fejlesztése elsődlegesen a megismerési
módszerek további fejlesztésére, a szemléletes képi gondolkodás nyomán kialakuló
képzetekre, ismeretekre, az elsajátított tanulási szokásokra épül.
 Hangsúlyosabbá válik az önálló tanulási tevékenység.
 A tanítás-tanulás folyamatában előtérbe kerül a verbális szint, de a tanulók fejlettségének
megfelelően, differenciált módon jelen van a manipulációs és a képi szint is.
A pszichés fejlődés zavarai miatt nevelési, tanulási folyamatban tartósan és súlyosan
akadályozott tanulók (részképesség-zavar) fejlesztését segítő program
A pszichés fejlődési zavarral küzdő tanulók csoportjába azok a tanulók tartoznak, akik az
iskolai teljesítmények és a viselkedésszabályozás területén a kognitív, emocionális-szociális
képességek eltérő fejlődése, a kialakult képességzavarok halmozott előfordulása miatt egyéni
sajátosságaik figyelembevételével fokozott pedagógiai, pszichológiai megsegítést,
gyógypedagógiai segítséget igényelnek.
Tanulási és viselkedési problémájuk specifikus tanulási zavarok, azaz
 diszlexia,
 diszortográfia,
 diszkalkúlia,
 diszgráfia és diszpraxia, mint a motoros képességek fejlődési zavara, valamint ezek
maradványtüneteinek fennállása,
 a fentiek együttjárása miatt a kevert specifikus tanulási zavarok;
 hiperaktivitás és figyelemzavar; továbbá
 a szocio-adaptív folyamatok zavarai, az érzelmi kontroll, ön, vagy mások felé irányuló
agresszió, a szorongás, az én-szabályozás gyengeségét mutató magatartásjellemzők, az
alkalmazkodóképesség, a célirányos viselkedés, az önszervezés, valamint a metakogníció
eltérő fejlődésében mutatkozik meg.
A normalitás övezetébe tartozó értelmi összteljesítményük mellett megjelenő teljesítmény és
viselkedészavaraik a pszichikus képességek egyenetlen fejlődésének következtében alakulnak
ki, és gyakran mutatnak az idegrendszeri folyamatok diszharmonikus szerveződéséből eredő
együttjárást. Minthogy gyakran élnek át kudarchelyzetet, az iskolai teljesítményelvárások iránti
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közömbösség, elutasítás, illetve önértékelési zavarok, különböző jellegű beilleszkedési
problémák alakulhatnak ki.
Ezek a sajátosságok az életkor előrehaladásával a társadalmi beilleszkedés szempontjából
fokozott veszélyeztetettséget idézhetnek elő.
A tanítás-tanulás folyamatában a részképességzavarok körébe elsősorban az alapvető
eszköztudás (olvasás, írás, számolás) elsajátításának és képességének deficitjeit, valamint az
általuk kiváltott következményes magatartási és/ vagy tanulási zavarok komplex
tünetegyüttesét soroljuk. E fogyatékosság deficiál - diagnosztikai jellemzője, hogy a
részképességben az intelligencia szintjének ellentmondó súlyos teljesítménybeli elmaradás,
teljesítményszóródás mutatható ki a mozgáskoordináció és a beszéd szintje között.
Kiemelt célok, feladatok
 Kudarctűrő képesség növelése.
 A tanulási zavarok kialakulásáért felelős funkciók fejlesztése.
 A sajátos nevelési igényű tanulók túlterhelésének elkerülése a fejlesztő folyamatban.
 Tankötelezettségük teljesítését szakember segítségével végezzék.
 Önbizalom, önismeret, önértékelés fejlesztése, reális énkép kialakítása.
 Pontos diagnózis és fejlesztési szempontok, módszerek igénylése, vizsgálatok elvégeztetése.
 A tanuló fejlettségének megfelelően egyéni továbbhaladás biztosítása.
 Testnevelés és sport műveltségi területen az első tanévben szenzoros integrációs program
és/vagy gyógyúszás alkalmazása.
 Önállóságra nevelés.
Kiemelt feladatok diszlexia, diszgráfia esetén:
 testséma biztonságának kialakítása,
 téri és időrelációk kialakítása praktikus és verbális szinten,
 vizuomotoros koordináció gyakorlása,
 látás, hallás, mozgás koordinált működtetése,
 beszédfejlesztés, aktív szókincs bővítése, helyes ejtése,
 verbális figyelem és emlékezet, intenzív fejlesztése,
 hang - betű kapcsolat kialakítása; fonémahallás fejlesztése,
 makacs betűtévesztések kiküszöbölése (egymástól távol tanítjuk, sok mozgással,
hangoztatással stb. pl.: b-d-p, o-ó, u-ú, ü-ű, ö-ő),
 figyelem megosztása az olvasástechnika és a szöveg tartalma között,
 toldalékok körültekintő olvasása,
 olvasástechnika, tempó fejlesztése,
 olvasás-írás tanítása (esetleg újratanítása) hangoztató - elemző vagy diszlexia prevenciós
módszerrel,
 olvasás, írás készségének folyamatos gondozása az egész iskolai pályafutás alatt,
 idegen nyelv oktatása speciális módszerekkel, auditív megközelítéssel,
 segítő környezet folyamatosan álljon rendelkezésre,
 kompenzáló technikák alkalmazása valamennyi tantárgy tanulása során,
 olvasásképtelenség esetén a tanulás segítése a szövegek auditív tolmácsolásával, gépi írással,
szövegszerkesztő használatának megtanításával és alkalmazásával.
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A megvalósítás színterei
 minden tanórán,
 fejlesztő, felzárkóztató foglalkozáson,
 napközi, tanulószoba.
Kiemelt feladatok diszkalkulia esetén:
 testséma kialakítása,
 téri relációk biztosítása,
 a relációk nyelvi megalapozása, a matematikai nyelv tudatosítása,
 számfogalmak kialakítása és bővítése, a manipuláció előtérbe helyezése, képi vizuális
megerősítés,
 az érzékelés - észlelés, a figyelem az emlékezet, a gondolkodás és a beszéd összehangolt,
intenzív fejlesztése,
 segítő, kompenzáló eszközök használatának megengedése (számológép, naptár stb.),
 az alapműveletek fogalmi kialakítása, képi, vizuális megörökítése, sokoldalú gyakorlásuk a
már „birtokolt” számfogalmakkal építkező számkörökben,
 a matematikai nyelvi relációk tudatosítása, szöveges feladatok megoldása,
 gyógypedagógiai segítség speciális módszerekkel, egyéni sajátosságokhoz igazított
megjegyzést segítő technikák megtalálása, alkalmazása,
 szerialitás erősítése.
A megvalósítási színterei
 matematika óra,
 napközi, tanulószoba,
 rehabilitációs célú fejlesztő foglalkozás,
 felzárkóztató foglalkozások,
 szabadidő (képességfejlesztő játékok).
Kiemelt feladatok a részképességzavar és/vagy fogyatékosságok együttes, halmozott
tüneteit mutató tanulók esetén (hiperkinetikus zavarok):
A halmozott fejlődési zavar a beszéd / nyelv, a mozgás, a kognitív képességek eltérő és
egyenetlen fejlődését foglalja magába. Komoly akadálya az olvasás, írás, számolás
elsajátításának. Speciális fejlesztés, logopédiai- és pedagógiai ellátás szükséges.
A percepció minden területét fejleszteni kell:
 a vizuális, az akusztikus, a mozgásos észlelés folyamatait,
 a motoros képességeket,
 a beszéd és nyelvi készség állandóságát.
A különleges gondozás igényeit gyógypedagógus végzi.
 Tanácsadás osztályfőnöknek, tanítónak, szaktanárnak, szülőnek.
 Együttműködés a pszichológussal.
A megvalósítás színterei
 tanóra,
 napközi, tanulószoba,
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 gyógypedagógiai foglalkozás egyéni terápiás terv alapján.
Tantárgyakra lebontott részletes követelmények a mozgáskorlátozott tanulók képzése során
A mozgáskorlátozott tanulókra mindenütt a NAT tartalmai és követelményei az irányadóak,
speciális taneszközök és gyógyászati segédeszközök alkalmazásával. Azokat az eltéréseket,
amelyek azért szükségesek, hogy a mozgáskorlátozott gyermek többet és jobban hasznosítson
belőle, az alábbiak tartalmazzák.
Anyanyelv és irodalom
 Az olvasás és írástanítás az egyénnek megfelelő tempó és segédeszköz kiválasztásával
történjen a helyesírásra és a tartalomra koncentrálva.
 Szükség esetén a gépi írás elsajátítása történjen meg, egyénre szabott fejlesztési terv alapján.
 Mivel a beszéd formája a sérülés függvénye, ezért annak a tartalmi részére kell a nagyobb
hangsúlyt fektetni.
Idegen nyelv
 A nyelvtanulás a továbbtanulás, a későbbi munkavállalás, az önbizalom növelésének fontos
eszköze, ezért minden esetben a megszerzett nyelvtudás gyakorlati felhasználhatóságának
egyénre szabott megfogalmazása szükséges.
 Az olvasási és írásnehézségekkel küzdő gyermekek esetében az auditív tanulási módszereket
kell preferálni.
Matematika
 Kiemelten figyelembe kell venni, hogy a tanítás során a sokoldalú érzékleti megerősítésre
törekedjünk.
 A geometriai anyag gyakorlati része a mozgásállapottól függően, egyéni elbírálás alapján
történjen, a sérültségének megfelelő, egyénre adaptált eszközök használatával, mert ezek át
tudják segíteni a tanulót a technikai nehézségeken.
Ember és társadalom
 Szükség van a társadalmi tapasztalatszerzés hiányainak pótlására.
 Meg kell ismertetni a tanulókkal a mozgáskorlátozottakra vonatkozó jogszabályokat, és
érdekvédelmi szerveződéseket.
Ember és természet
 Az embertani, egészségügyi ismereteknek tartalmazniuk kell a tanuló diagnózisának
ismeretét, az ezzel kapcsolatos egészségügyi feladatok és problémák kezelését.
 Amennyiben a tanuló mozgásos ismeretszerzése gátolt, a lehető leginkább meg kell
teremteni a tapasztalás lehetőségét .
Művészetek
 A mozgáskorlátozott tanuló harmonikus fejlődésének és önkifejezésének egyik fontos
eszköze a zene, a mozgás és az alkotás.
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 Minden esetben meg kell keresni azokat az eljárásokat, módszereket, testhelyzeteket,
eszközöket, amelyeknek segítségével alkotni képes, a felmentés bármely formája
indokolatlan.
 A tánc és a gyermekjátékok témáinak a tartalmait és követelményeit, egyénre szabott formában kell
megfogalmazni.

Életvitel, gyakorlati ismeretek.
 Olyan ismeretek, tevékenységformák és eszközök használatát kell megtanítania, amelyeket
a mozgáskorlátozott gyermek hasznosítani tud a szabadideje eltöltésében,
pályaválasztásában, önálló felnőtt életében, társadalomba való beilleszkedésében.
 A sérülésből, valamint a mozgásállapotból eredően meg kell határozni az egyéni
képességekhez igazodó célokat, feladatokat, alkalmazni az egyénenként változó speciális
eszközöket, megtanítani az önállóság elérését szolgáló praktikumokat.
 Meg kell ismertetni és gyakoroltatni a gyógyászati segédeszközök használatát,
karbantartását, és a velük való közlekedést.
Informatika, számítástechnika, könyvtár
 A műveltségi terület tartalma bővül a gépi írás megtanításával – ha az már az előző
osztályfokok valamelyikén, pl. 2. o-ban nem történt meg –, mert az nem csak az olvasható
íráskép megjelenését segíti, hanem előkészíti a számítástechnika tanítását is.
 A számítástechnika tanításában szükség esetén meg kell találni az egyénre szabott, adaptált
eszközöket (pl. speciális egér, klaviatúra-védő stb.).
Testnevelés és sport
Elemei:
 gyógytorna passzív és aktív eljárásai;
 a fizikoterápia módszerei és eljárásai;
 korrekciós és gyógyászati segédeszközök alkalmazása;
 hidroterápia és egyéb terápiás eljárások;
 a testnevelés mozgásanyagának (gimnasztika, torna, atlétika, testnevelési és sportjátékok)
sérülés specifikusan adaptált formái;
 adaptált sportfoglalkozások;
 a mindennapos tevékenységek végzésére való mozgásos felkészítés és adaptív eszköz
használatának megtanítása.
Feladatai:
 a károsodott mozgási és tartási funkciók helyreállítása, korrekciója, kompenzációja;
 a mozgás szervrendszer optimális működő képességének biztosítása;
 az állapotromlás, másodlagos károsodások megelőzése;
 a motoros képességek fejlesztése, fizikai kondíció növelése, egészséges életre nevelés,
mozgásigény, mozgástudat kialakítása;
 a reális mozgásos én tudat kialakítása, önálló életvitelre elő- és felkészítés;
 tehetséggondozás különböző adaptált sport foglakozásokon keresztül.
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A halmozottan fogyatékos tanulók fejlesztését segítő program
 A halmozott fogyatékosság olyan állapotot jelent, amelyben különböző társult formában van
jelen az értelmi képességek, a mozgásfunkciók, a verbális kommunikáció, a látás, a hallás,
valamint más megismerési funkciók, esetenként a személyiség és viselkedés zavara.
 Az épen maradt és sérült funkciók korrekciós jellegű fejlesztésével a gyermeket olyan szintre
kell eljuttatni, mely az adottságaikhoz és korlátaikhoz mért legteljesebb habilitációt vagy
rehabilitációt teszi lehetővé.
 Az egyéni felzárkóztató programok alapján történő fejlesztés során a domináns
fogyatékossághoz igazodva, de a társult fogyatékosságból eredő korlátokra figyelve
szükséges a képességek fejlesztését megvalósítani. Az egyéni fejlődést nyomon kísérő
pedagógiai diagnosztizálás alapja a fejlesztés rövid távú céljai, feladatai, és követelményei.
A halmozottan sérült mozgáskorlátozott tanulók fejlesztése
 A műveltségi tartalmaknak az adottságokhoz és korlátokhoz rugalmasan alkalmazkodó
mennyiségben és minőségben történő elsajátítása.
 Minden sérült funkció korrekciós jellegű fejlesztése.
 Tanulási zavarok esetén sérülésspecifikus módszerek alkalmazása.
 Egyéni fejlesztési terv kidolgozása abban az esetben is, ha a gyermek csoportfoglalkozáson
vesz részt.
 Az egyéni fejlesztéssel nem korrigálható esetekben áttérés a szociális tanulásra.
 Felkészítés - a gyermek képességeihez mérten - az önkiszolgálásra és - esetleg munkavégzésre.
 A személyiség fejlesztése a kiegyensúlyozottság, harmonikusság, a szocializációra való
alkalmasság irányában.
A halmozottan sérült látássérült tanulók oktatása
 A halmozottan sérült, vak, aliglátó, gyengénlátó tanulók nevelését-oktatását és optimális
fejlesztését a gyógypedagógiai intézményeken belül működő speciális tagozatok biztosítják.
 A helyi tanterv kidolgozásánál a társuló fogyatékosságokra vonatkozó irányelveket
együttesen kell alkalmazni. A halmozottan sérült látássérülteknél egyéni fejlesztési tervet is
szükséges készíteni.
 Az integrált nevelés-oktatásban résztvevő halmozottan sérült látási fogyatékos tanulók
oktatásához a látássérültek intézményeiben létrejött egységes gyógypedagógiai módszertani
intézmények nyújtanak szak- és szakmai segítséget.
A halmozottan sérült nagyothalló tanulók fejlesztése
 A halmozottan sérült nagyothalló tanulók nevelési, oktatási lehetőségeit alapvetően
befolyásolja a társult fogyatékosság jellege és súlyossága, ezért az iskolai fejlesztés elveit és
szakaszait - valamennyi érintett fogyatékossági terület pedagógiai és rehabilitációs
feltételeinek biztosításával – az adott tanuló esetében egyéni fejlesztési tervben határozzuk
meg.
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A halmozottan beszédfogyatékos tanuló
 A beszédzavarok egy-egy tanulónál halmozottan is előfordulhatnak.
 A leggyakrabban a megkésett, illetve akadályozott beszédfejlődés, a komplex nyelvi
fejlődési zavar jelenik meg a tünetek sokféleségével tarkítva. Nem ritka a
megkésett/akadályozott beszédfejlődés – a hadarás - a dadogás együttese. Az iskolai
szakaszban ennek olvasás-, írászavar-kihatása is megmutatkozik.
 A tünetek megjelenhetnek párhuzamosan, de előfordul a tünetváltás jól ismert jelensége is,
amikor pl. a kiejtés javítását, javulását követően dadogás, hadarás lép fel. Ilyen esetekben a
fejlesztési elvekre épülő terápiák tudatos alkalmazása a rehabilitáció döntő tényezője.
Az iskolai gyermek- és ifjúságvédelemi feladatok ellátása
A gazdasági és társadalmi változások következtében tömegméretekben jelentkező, és a
családok életében felhalmozódó problémák kihatnak a gyermek- és ifjúságvédelemre,
gondozásra is. Egyre több a veszélyeztető tényező: az urbanizáció, a családok széthullása, a
túlzott anyagias személet, a munkanélküliség, vagy csak a szegénység.
A fiatalok fejlődését veszélyeztető sérülések (biológiai-fiziológiai, szociális, pszichés) gyakran
össze is függnek egymással.
Az iskolai gyermek-és ifjúságvédelem feladata, hogy enyhítse, ha lehet, kiküszöbölje a családi
nevelésből, a környezetből fakadó intenzív ártalmakat, illetve a társadalmi viszonyok negatív
hatásaitól úgy védjük a fiatalt, hogy felkészülhessenek az ártalmak kivédésére is. Az ellátásban
alapszinten minden pedagógus együttműködik, kiemelt feladata az osztályfőnöknek, a
gyermekvédelmi felelősnek, védőnőnek van.
A gyermek-és ifjúságvédelmi felelős feladata különösen:
 statisztikai kimutatások a gyermekvédelem törvényi előírásai szerint
 a tanulókkal kapcsolatos megelőző, óvó és védő tevékenység
 a vészhelyzetek feltárása, csökkentése annak érdekében, hogy a fiatal fejlődését ne
akadályozzák
 a rászoruló tanulók étkezési, és egyéb támogatások megszerzésében segítése, javaslatot tesz
a segélyezésre
 kezdeményezi anyagi veszélyeztetettség esetén, hogy az igazgató indítson eljárást a fiatal
állandó lakhelye szerinti települési önkormányzatnál rendszeres vagy rendkívüli
gyermekvédelmi támogatás megállapítása érdekében, sürgős esetben segít a gyermek
elhelyezésében
 együttműködik a tantestület tagjaival, az osztályfőnökkel a gyermek veszélyeztetettségének
megelőzésében, megszüntetésében
 kapcsolatot tart a pszichológussal, előadásokat szervez az osztályfőnöki órákra drog,
alkohol, dohányzás, konfliktuskezelés, stb. témakörökben
 az egészségvédelmi program kidolgozását és folyamatos karbantartását elősegíti,
végrehajtását ellenőrzi
 segíti az osztályfőnökök felkészülését az egészséges családi életre nevelés témakörben
 gyermekbántalmazás vélelme vagy egyéb pedagógiai eszközökkel meg nem szüntethető
veszélyeztető tényező megléte esetén kezdeményezi, hogy az igazgató értesítse a
Gyermekjóléti Szolgálatot,
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 hetente meghatározott időpontban fogadóórát tart a szülőknek és a fiataloknak
(nyilvánosságra az ellenőrzőben hozzuk).
 az egészségvédelmi program kidolgozását és folyamatos karbantartását elősegíti,
végrehajtását ellenőrzi,
Az iskolai gyermekvédelem három területre terjed ki:
a gyermek fejlődését veszélyeztető okok
 megelőzésére
 feltárására
 megszüntetésére.
Gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggő pedagógiai tevékenységek:
 kapcsolatfelvétel a családdal, indokolt esetben
 felvilágosító munka szülői értekezleteken, fogadóórákon
 ismeretterjesztés (veszélytényezők, bűnözés, kábítószer stb.) – osztályfőnöki óra, meghívott
külső előadók (védőnő, drog prevenciós szolgálatok, rendőrség szakemberei).
 pszichológiai segítség,
 nevelési tanácsadó, családsegítő igénybevétele,
 délutáni megbeszélő esetek működtetése,
 pályázati ösztöndíjak figyelemmel kísérése.
A szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenység
 A hátrányos helyzetű tanulókkal kapcsolatban fontos, a személyes kontaktus kialakítása a
tanulókkal és szüleikkel a következő módokon:
- szülői értekezleten,
- fogadó órán,
- rendszeres családlátogatáson.
 Szükség esetén egyéni foglalkozás, tanácsadás, információszolgáltatás a tanuló és a szülő
részére.
 Gyermekvédelmi felelős, osztályfőnök, igazgató rendszeres, folyamatos együttműködése az
adott pedagógus közösséggel a felmerülő problémák megoldása érdekében.
 A hátrányos helyzetű gyerekek tanulmányi előmenetelének, szabadidős tevékenységének
figyelemmel kísérése - elsősorban a gyermek - és ifjúságvédelmi felelős, illetve az
osztályfőnök részéről - adott estben javaslat a változtatásra, lehetőség felkínálása a
szabadidő hasznos eltöltésére (pl. tanulószoba igénybevétele, sportkörbe irányítás).
 Egyéb segítő intézkedések és más szakemberek (pszichológus, pszichiáter, logopédus,
védőnő, gyógypedagógus, orvos stb.) bevonása, illetve a tanuló irányítása valamely
intézménybe, szervezethez.
 Rendszeres kapcsolattartás a segítő intézményekkel, esetmegbeszéléseken való részvétel (pl.
Családsegítők, Gyermekjóléti Szolgálatok, Nevelési Tanácsadó, Gyermek ideggondozó,
Népjóléti Irodák, Gyámhivatal stb.)
 Anyagi támogatások igénylése.
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Gimnáziumi kerettanterv
HELYI TANTERV
A kerettantervek kiadásának és jogállásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) számú EMMI
rendelet 3.sz. melléklete, valamint a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és
alkalmazásáról szóló 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet alapján
Célok, feladatok
A középiskola általános célja, hogy érvényesítse a humánus értékeket, közvetítse az egyetemes
és nemzeti kultúra alapértékeit, testi és lelki egészségre törekvő, az emberi kapcsolatokban
igényes felnőtteket, demokratikus elveket követő állampolgárokat neveljen, akik képesek a
társadalmi, gazdasági, technikai változások követésére és az ezekhez alkalmazkodó
cselekvésre.
A gimnáziumban az általános műveltséget megalapozó, valamint érettségi vizsgára és
felsőfokú iskolai tanulmányok megkezdésére felkészítő nevelés-oktatás folyik. Fejlesztő célú
képzési tartalmakkal, problémakezelési módokkal, hatékony tanítási-tanulási módszerekkel
készíti fel tanulóit arra, hogy a tudás – az állandó értékek mellett – mindig tartalmaz átalakuló,
változó, bővülő elemeket is, így átfogó céljaival összhangban kialakítja a tanulókban az
élethosszig tartó tanulás igényét és az erre való készséget, képességet.
Az életfeltételek kialakítása és a társadalomba való beilleszkedés sokoldalú tájékozódási
képességet és tájékozottságot kívánó feladatát a középiskola azzal támogatja, hogy felkészíti
tanulóit a társadalmi jelenségek, kapcsolatrendszerek megértésére, alakítására, az alkalmazni
képes tudás megszerzéséhez nélkülözhetetlen munka felvállalására. Mindehhez
elengedhetetlen a tanulók tudatos, önkéntes, aktív, segítőkész együttműködése az iskolával.
A középiskola feladata, hogy előmozdítsa a tanulás belső motivációinak, önszabályozó
mechanizmusainak kialakítását, fejlesztését; a nevelési-oktatási folyamat segítse elő a tanulók
előzetes ismereteinek, tudásának, nézeteinek feltárását, adjon módot tudásuk átrendezésére,
továbbépítésére, integrálására.
Fejlesztési területek – nevelési célok
 Az erkölcsi nevelés
 Nemzeti öntudat, hazafias nevelés
 Állampolgárságra, demokráciára nevelés
 Önismeret és a társas kapcsolati kultúra
fejlesztése
 A családi életre nevelés
 A testi és lelki egészségre nevelés
 Felelősségvállalás másokért, önkéntesség
 Fenntarthatóság, környezettudatosság
 Pályaorientáció
 Gazdasági és pénzügyi nevelés
 Médiatudatosságra nevelés
 A tanulás tanítása

Kulcskompetenciák, kompetenciafejlesztés
 Anyanyelvi kommunikáció
 Idegen nyelvi kommunikáció
 Matematikai kompetencia
 Természettudományos és technikai
kompetencia
 Digitális kompetencia
 Szociális és állampolgári kompetencia
 Kezdeményezőképesség és vállalkozói
kompetencia
 Esztétikai-művészeti tudatosság és
kifejezőképesség
 A hatékony, önálló tanulás
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Gimnázium

Idegen nyelv Óraterv a kerettantervekhez – 9–12. évfolyam, gimnázium
(felmenő rendszerben 2017/2018. tanévtől)
Tantárgyak

9. évf.

10. évf.

11. évf.

12. évf.

4
3+2
3
3+1

4
3+2
3
3+1

4
3+2
3
3+1

4
3+2
3
3+1

2+1

2+1

3

3

1
2
2

2

Magyar nyelv és irodalom
I. idegen nyelv
II. idegen nyelv
Matematika
Történelem, társadalmi és állampolgári
ismeretek
Etika
Biológia – egészségtan
Fizika
Kémia
Földrajz
Ének-zene
Vizuális kultúra
Dráma és tánc/Mozgóképkultúra és
médiaismeret*
Művészetek**
Informatika
Filozófia
Technika, életvitel és gyakorlat
Testnevelés és sport
Osztályfőnöki
Szabadon tervezhető órakeret
Rendelkezésre álló órakeret

2
2
2
1
1

2
2
2
2
1
1

1
1+1

1

2
0+1

5
1
0
36

5
1
0
36

5
1
4
37

2
0+1
1
1
5
1
4
36

* A két tantárgy valamelyikének választása kötelező.
**11–12. évfolyamon a négy művészeti tárgy (Ének-zene, Vizuális kultúra, Dráma és tánc,
Mozgóképkultúra és médiaismeret) kerettanterveiből szabadon választhatóan tölthető fel a
Művészetek órakerete.

127

Matematika – Fizika Óraterv a kerettantervekhez – 9–12. évfolyam, gimnázium
(felmenő rendszerben 2017/2018. tanévtől)
Tantárgyak

9. évf.

10. évf.

11. évf.

12. évf.

4
3
3
5

4
3
3
5

4
3
3
5

4
3
3
5+2

2+1

2+1

3

3

1
2
3+2

2
3+2

Magyar nyelv és irodalom
I. idegen nyelv
II. idegen nyelv
Matematika
Történelem, társadalmi és állampolgári
ismeretek
Etika
Biológia – egészségtan
Fizika
Kémia
Földrajz
Ének-zene
Vizuális kultúra
Dráma és tánc/Mozgóképkultúra és
médiaismeret*
Művészetek**
Informatika
Filozófia
Technika, életvitel és gyakorlat
Testnevelés és sport
Osztályfőnöki
Szabadon tervezhető órakeret
Rendelkezésre álló órakeret

3
2
2
1
1

2
3
2
2
1
1

1
1+1

1

2
0+1

5
1

5
1
0
36

5
1
3
38

36

2
0+1
1
1
5
1
0
38

* A két tantárgy valamelyikének választása kötelező.
**11–12. évfolyamon a négy művészeti tárgy (Ének-zene, Vizuális kultúra, Dráma és tánc,
Mozgóképkultúra és médiaismeret) kerettanterveiből szabadon választhatóan tölthető fel a
Művészetek órakerete.
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Biológia - Kémia

Óraterv a kerettantervekhez – 9–12. évfolyam, gimnázium
(felmenő rendszerben 2017/2018. tanévtől)

Tantárgyak

9. évf.

10. évf.

11. évf.

12. évf.

4
3
3
3

4
3
3
3

4
3
3
3+1

4
3
3
3

2+1

2+1

3

3

Magyar nyelv és irodalom
I. idegen nyelv
II. idegen nyelv
Matematika
Történelem, társadalmi és állampolgári
ismeretek
Etika
Biológia – egészségtan
Fizika
Kémia
Földrajz
Ének-zene
Vizuális kultúra
Dráma és tánc/Mozgóképkultúra és
médiaismeret*
Művészetek**
Informatika
Filozófia
Technika, életvitel és gyakorlat
Testnevelés és sport
Osztályfőnöki
Szabadon tervezhető órakeret
Rendelkezésre álló órakeret

3
2
3
2
1
1

3
2
3
2
1
1

1
3+1
2
2+2

3+2
2+3

1
1

1

5
1

5
1

36

35

2
0+1

5
1
1
38

2
0+1
1
1
5
1
0
37

* A két tantárgy valamelyikének választása kötelező.
**11–12. évfolyamon a négy művészeti tárgy (Ének-zene, Vizuális kultúra, Dráma és tánc,
Mozgóképkultúra és médiaismeret) kerettanterveiből szabadon választhatóan tölthető fel a
Művészetek órakerete.
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Óraterv a kerettantervekhez – 9–12. évfolyam, gimnázium
(felmenő rendszerben 2017/2018. tanévtől)
Tantárgyak

9. évf.

10. évf.

11. évf.

12. évf.

4
3
3
3

4
3
3
3

4
3
3
3

4
3
3
3

2

2

3

3

1
2
2

2

2

2

5
1
6
35

1
5
1
8
35

Magyar nyelv és irodalom
I. idegen nyelv
II. idegen nyelv
Matematika
Történelem, társadalmi és állampolgári
ismeretek
Etika
Biológia – egészségtan
Fizika
Kémia
Földrajz
Ének-zene
Vizuális kultúra
Dráma és tánc/Mozgóképkultúra és
médiaismeret*
Művészetek**
Informatika
Technika, életvitel és gyakorlat
Testnevelés és sport
Osztályfőnöki
Szabadon tervezhető órakeret
Rendelkezésre álló órakeret

2
2
2
1
1

2
2
2
2
1
1

1
1
5
1
4
35

1
5
1
4
36

* A két tantárgy valamelyikének választása kötelező.
**11–12. évfolyamon a négy művészeti tárgy (Ének-zene, Vizuális kultúra, Dráma és tánc,
Mozgóképkultúra és médiaismeret) kerettanterveiből szabadon választhatóan tölthető fel a
Művészetek órakerete.
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Matematika - Informatika Óraterv a kerettantervhez - 9-12. évfolyam, gimnázium
(felmenő rendszerben a 2018/2019. tanévtől)
Tantárgyak

9. évf.

10. évf.

11. évf.

12. évf.

4
3
3
5
3

4
3
3
5
2

4
3
3
7
3

2
2
2
1
1

2
2
2
2
1
1

4
3
3
5
3
1
2
2

2

2
4
1
1
5
1
2
38
36

Magyar nyelv és irodalom
I. idegen nyelv
II. idegen nyelv
Matematika
Történelem és állampolgári ismeretek
Etika
Biológia - egészségtan
Fizika
Kémia
Földrajz
Ének-zene
Vizuális kultúra
Dráma és tánc/Mozgóképkultúra és
médiaismeret*

2

1

Művészetek**
Informatika
Filozófia
Technika, életvitel és gyakorlat
Testnevelés és sport
Osztályfőnöki
Szabadon tervezhető órakeret
Rendelkezésre álló órakeret

3

3

4

5
1
0
36
36

5
1
0
36
36

5
1
3
38
35

* A két tantárgy valamelyikének választása kötelező.
**11–12. évfolyamon a négy művészeti tárgy (Ének-zene, Vizuális kultúra, Dráma és tánc,
Mozgóképkultúra és médiaismeret) kerettanterveiből szabadon választhatóan tölthető fel a
Művészetek órakerete.
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Gimnáziumi kerettanterv – a „2020-as NAT” alapján
A Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 110/2012. (VI. 4.)
Korm. rendelet alapján.
Ajánlás az alapóraszámok tanulási területekhez tartozó tantárgyanként, képzési szakaszok
és évfolyamok szerinti arányos tanóraelosztására.
ÉVFOLYAMOK
Tantárgyak
magyar nyelv és irodalom
matematika
történelem
állampolgári ismeretek
hon- és népismeret*

7.
3
3
2

8.
3
3
2
1

etika / hit- és erkölcstan
természettudomány**
kémia
fizika
biológia
földrajz
első élő idegen nyelv
második idegen nyelv
művészetek *****
ének-zene
vizuális kultúra
dráma és színház*
mozgóképkultúra és médiaismeret*
technika és tervezés
digitális kultúra
testnevelés

1
4
1
1
2
2
3

1
5
2
2
1
1
3

1
1

1
1
1

1
1
5

1
5

2
5

1
5

2
5

5

Közösségi nevelés (osztályfőnöki)

1

1

1

1

1

1

32
2
34

4
30
4
34

4
29
5
34

Kötött célú órakeret***
Kötelező alapóraszám
Szabadon tervezhető órakeret****
Maximális órakeret

9.
3
3
2

10.
4
3
2

11.
4
3
3

12.
4
3
3
1

2
1
2
3
2
3
3

2
3
2
1
3
3

1
1

1
1

4
3
1

4
3

1

28
2
30

28
2
30
132

32
2
34

* A hon- és népismeret tantárgyat heti 1 órában, intézményi döntés alapján, az 5-8. évfolyamok
egyikén kell tanítani. A dráma és színház tantárgyat heti 1 órában az 5-8. évfolyamok egyikén
kell tanítani. A dráma és színház vagy a mozgóképkultúra és médiaismeret tantárgy a 12.
évfolyamon kötelezően választandó.
** A természettudomány tantárgyak a 7-8. évfolyamon diszciplináris bontásban vagy egy
integrált természettudomány tantárgy moduljaiként is oktathatók. Diszciplináris bontás
esetében az egyes tantárgyak heti 3-3 órában taníthatók a két évfolyamra vetítve. A fizika,
kémia, biológia tantárgyak óraszámait a kerettantervek szabályozzák. Gimnáziumokban a 9-10.
évfolyamon diszciplináris bontásban folyik a természettudományi tantárgyak tanulása, tanítása.
A természettudományi tantárgyak emelt óraszámban 11-12. évfolyamon folytathatók.
*** A kötelező érettségi tantárgyakhoz rendelendő órakeretet. A 11. és 12. évfolyamon
legalább 4-4 tanórát bármely érettségi tantárgy oktatására kell felhasználni. Ha a tanuló a 11.
évfolyamon a természettudomány tantárgyat tanulja, akkor legalább további 2 órát kell hetente
egyéb érettségi tantárgyból felvennie.
****A szabadon tervezhető órakeret terhére beépíthetők a helyi tantervbe azok a tantárgyak,
amelyek az oktatásért felelős miniszter által közzétett kerettantervvel rendelkeznek, mint
például a pénzügyi és vállalkozási ismeretek, honvédelmi ismeretek. Ezen akkreditált
tantárgyak érettségi vizsgatárgyként történő megjelenéséről az érettségi vizsga
vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló kormányrendelet rendelkezhet. A szabadon tervezhető
órakeret terhére kerettantervvel rendelkező tantárgyak tanítása szervezhető. Ez az órakeret
lehetővé teszi az alapóraszámban biztosított tantárgyak óraszámának az iskola helyi
tantervében meghatározandó emelését is. A hon- és népismeret tantárgy az 5-8. évfolyamok
valamelyikén összesen egyéves időtartamban, heti egy órában a szabadon tervezhető órakeret
terhére kötelezően választandó.
*****A művészetre tervezett heti 1 óra a 11. évfolyamon megvalósulhat a dráma és színház, a
vizuális kultúra, az ének-zene, valamint a mozgóképkultúra és médiaismeret tantárggyal is.
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Emelt idegen nyelv
Óraterv a kerettantervhez - 9-12. évfolyam, gimnázium
(felmenő rendszerben a 2020/2021. tanévtől)
Évfolyamok
Tantárgyak
9.
10.
11.
magyar nyelv és irodalom
3
4
4+1
matematika
3+1
3+1
3+1
történelem
2
2+1
3
állampolgári ismeretek
természettudomány**
0
kémia
1
2
fizika
2
3
biológia
3
2
földrajz
2
1
0+2
első élő idegen nyelv
3+2
3+2
4+1
második idegen nyelv
3+1
3
3+1
művészetek*****
1
ének-zene
1
1
vizuális kultúra
1
1
dráma és színház*
mozgóképkultúra és médiaismeret*
digitális kultúra
2
1
2
testnevelés
5
5
5
osztályfőnöki
1
1
1
Kötött célú órakeret***
4
Kötelező alapóraszám
32
32
30
Szabadon tervezhető órakeret****
2
2
4
Maximális órakeret
34
34
34

12.
4+1
3+2
3+1
1

4+1
3+1

1
0+1
5
1
4
29
5
34

*, **, ***, ****, *****: Lásd az első táblázat (Ajánlás) alatt.
Piros: szabad órakeret terhére beírt órák
Zöld: emelt szintű képzés terhére beírt órák
Kék: kötött célú órakeret terhére beírt órák

Emelt matematika – fizika
Óraterv a kerettantervhez - 9-12. évfolyam, gimnázium
(felmenő rendszerben a 2020/2021. tanévtől)
Tantárgyak

9.
134

Évfolyamok
10.
11.

12.

magyar nyelv és irodalom
matematika
történelem
állampolgári ismeretek
természettudomány**
kémia
fizika
biológia
földrajz
első élő idegen nyelv
második idegen nyelv
művészetek
ének-zene
vizuális kultúra
dráma és színház*
mozgóképkultúra és médiaismeret*
digitális kultúra
testnevelés
osztályfőnöki

3
3+2
2

4
3+2
2+1

4+1
3+2
3

4+1
3+2
3+1
1

0
1
2+1
3
2
3+1
3

2
3
2
1
3
3

1
1

1
1

3

3

4
3
1

4
3

1
2
5

1+1
5

2
5

5

1

1

1

1
4
29
5
34

Kötött célú órakeret***
Kötelező alapóraszám
Szabadon tervezhető órakeret****

32
2

32
2

4
30
4

Maximális órakeret

34

34

34

*, **, ***, ****, *****: Lásd az első táblázat (Ajánlás) alatt.
Piros: szabad órakeret terhére beírt órák
Zöld: emelt szintű képzés terhére beírt órák
Kék: kötött célú órakeret terhére beírt órák

Emelt matematika – informatika
Óraterv a kerettantervhez - 9-12. évfolyam, gimnázium
(felmenő rendszerben a 2020/2021. tanévtől)
Tantárgyak

9.
135

Évfolyamok
10.
11.

12.

magyar nyelv és irodalom
matematika
történelem
állampolgári ismeretek
természettudomány**
kémia
fizika
biológia
földrajz
első élő idegen nyelv
második idegen nyelv
művészetek
ének-zene
vizuális kultúra
dráma és színház*
mozgóképkultúra és médiaismeret*
digitális kultúra
testnevelés
osztályfőnöki

3
3+2
2

4
3+2
2+1

4+1
3+2
3

4+1
3+2
3+1
1

0
1
2
3
2
3+1
3

2
3
2
1
3
3

1
1

1
1

2+1
5
1

Kötött célú órakeret***
Kötelező alapóraszám
Szabadon tervezhető órakeret****
Maximális órakeret

1+1
5
1

2+1
5
1

32
2
34

4
30
4
34

4
29
5
34

*, **, ***, ****, *****: Lásd az első táblázat (Ajánlás) alatt.
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4
3

1
0+3
5
1

32
2
34

Piros: szabad órakeret terhére beírt órák
Zöld: emelt szintű képzés terhére beírt órák
Kék: kötött célú órakeret terhére beírt órák

0+2
4
3
1

Emelt biológia – kémia
Óraterv a kerettantervhez - 9-12. évfolyam, gimnázium
(felmenő rendszerben a 2020/2021. tanévtől)
Tantárgyak
magyar nyelv és irodalom
matematika
történelem
állampolgári ismeretek
természettudomány**
kémia
fizika
biológia
földrajz
első élő idegen nyelv
második idegen nyelv
művészetek
ének-zene
vizuális kultúra
dráma és színház*
mozgóképkultúra és médiaismeret*
digitális kultúra
testnevelés
osztályfőnöki

9.
3
3+1
2

Évfolyamok
10.
11.
4
4+1
3+1
3+1
2+1
3

1+2
2
3
2
3+1
3

2+1
3
2+1
1
3
3

1
1

1
1

12.
4+1
3+1
3+1
1

0
0+2

0+2+2

0+2+2

0+2

4
3
1

4
3

1
2
5
1

Kötött célú órakeret***
Kötelező alapóraszám
Szabadon tervezhető órakeret****
Maximális órakeret

32
2
34

*, **, ***, ****, *****: Lásd az első táblázat (Ajánlás) alatt.
Piros: szabad órakeret terhére beírt órák
Zöld: emelt szintű képzés terhére beírt órák
Kék: kötött célú órakeret terhére beírt órák
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1
5
1

2
5
1

5
1

32
2
34

4
30
4
34

4
29
5
34

Gimnázium - Nyelvi előkészítő évfolyam 9-13. évfolyam
A 9. nyelvi előkészítő évfolyam célja a nyelvvizsgára és emelt szintű nyelvi érettségire,
valamint ECDL vizsgára való felkészítés. Ezen az évfolyamon az általános iskolában már tanult
idegen nyelv tanulását kell folytatni. Ez német vagy angol lehet. Matematikából és magyar
nyelvből az általános iskolai tudás elmélyítése, a logikai készség fejlesztése kiemelt feladat. A
nyelvi előkészítő évfolyam után a 10. évfolyamtól a 4 éves hagyományos gimnáziumi
képzésben folytatják tanulmányaikat a tanulók. Érettségi vizsgát a 13. évfolyam befejezését
követően tesznek az akkor érvényben lévő érettségi vizsgaszabályzatnak megfelelően. A
sikeres érettségi után a továbbtanulás lehetséges formái: főiskola, egyetem vagy középiskolai
szakképző évfolyam.

Gimnázium
Nyelvi előkészítő évfolyam 9-13 évfolyam óraszámok
Nappali munkarend
NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ ÉVFOLYAM - kötelező heti órák
Tantárgy

9.

10.

11.

12.

13.

Magyar nyelv és irodalom

2

3

3

4

5

Történelem

0

2

2

3

3

Ember és társadalomismeret

0

0

1

1

2

1. Idegen nyelv

13

2

3

4

5

2. Idegen nyelv

0

2

3

3

5

Matematika

2

3

3

3

5

Informatika

4

2

1

2

0

Fizika

0

2

2

2

0

Biológia és egészségtan

2

2

2

2

0

Kémia

0

2

2

0

0

Földrajz

0

2

2

0

0
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Ének-zene + művészetek

0

1

1

1

0

Rajz és vizuális kultúra + művészetek

1

1

1

0

1

Testnevelés és sport

3

3

3

3

3

Osztályfőnöki

1

1

1

1

1

Mozgóképkultúra és médiaismeret

0

0

0

1

0

Összesen

28

28

30

30

30

NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ ÉVFOLYAM - szabadon választott heti kötelező órák
Tantárgy

9.

10.

11.

12.

13.

Magyar nyelv és irodalom

0

1

2

0

0

1. Idegen nyelv

4,5

2,5

0

0

0

2. Idegen nyelv

0

1

3

3

4

Matematika

0

0

0

2

1

Összesen

4,5

4,5

5

5

5

35

35

35

NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ ÉVFOLYAM - heti összesített óraszáma
32,5

32,5

NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ ÉVFOLYAM - kötelező éves órák
Tantárgy

9.

10.

11.

12.

13.

Magyar nyelv és irodalom

74

111

111

148

185

Történelem

0

74

74

111

111

Ember és társadalomismeret

0

0

37

37

74

1. Idegen nyelv

481

74

111

148

185

2. Idegen nyelv

0

74

111

111

185

Matematika

74

111

111

111

185
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Informatika

148

74

37

74

0

Fizika

0

74

74

74

0

Biológia és egészségtan

74

74

74

74

0

Kémia

0

74

74

0

0

Földrajz

0

74

74

0

0

Ének-zene + művészetek

0

37

37

37

0

Rajz és vizuális kultúra + művészetek

37

37

37

0

37

Testnevelés és sport

111

111

111

111

111

Osztályfőnöki

37

37

37

37

37

Mozgóképkultúra és médiaismeret

0

0

0

37

0

Összesen

1036

1036

1110

1110

1110

NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ ÉVFOLYAM - szabadon választott éves kötelező órák
Tantárgy

9.

10.

11.

12.

13.

Magyar nyelv és irodalom

0

37

74

0

0

1. Idegen nyelv

166,5

92,5

0

0

0

2. Idegen nyelv

0

37

111

111

148

Matematika

0

0

0

74

37

Összesen

166,5

166,5

185

185

185

1295

1295

NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ ÉVFOLYAM - éves összesített óraszáma

1202,5 1202,5 1295
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Gimnáziumi kerettanterv – hat évfolyamos gimnázium (7-12. évfolyam)
A kerettantervek kiadásának és jogállásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) számú EMMI
rendelet 4.sz. melléklete, valamint a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és
alkalmazásáról szóló 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet alapján
Célok, feladatok
A középiskola általános célja, hogy érvényesítse a humánus értékeket, közvetítse az egyetemes
és nemzeti kultúra alapértékeit, testi és lelki egészségre törekvő, az emberi kapcsolatokban
igényes felnőtteket, demokratikus elveket követő állampolgárokat neveljen, akik képesek a
társadalmi, gazdasági, technikai változások követésére és az ezekhez alkalmazkodó
cselekvésre.
A gimnáziumban az általános műveltséget megalapozó, valamint érettségi vizsgára és
felsőfokú iskolai tanulmányok megkezdésére felkészítő nevelés-oktatás folyik. Fejlesztő célú
képzési tartalmakkal, problémakezelési módokkal, hatékony tanítási-tanulási módszerekkel
készíti fel tanulóit arra, hogy a tudás – az állandó értékek mellett – mindig tartalmaz átalakuló,
változó, bővülő elemeket is, így átfogó céljaival összhangban kialakítja a tanulókban az
élethosszig tartó tanulás igényét és az erre való készséget, képességet.
A hat évfolyamos gimnázium első két évfolyama épít a felső tagozatos szakasz 5–6.
évfolyamon folyó nevelő-oktató munkájára, amelynek során az alapkészségek fejlesztése kap
fő hangsúlyt. A 7–8. évfolyamon, a serdülőkor kezdetétől viszont hangsúlyossá válik az elvont
fogalmi és elemző gondolkodás fejlesztése. A 9–12. évfolyamon az iskola nevelési-oktatási
tevékenységével tovább fejleszti a nevelési célok elérését támogató érzelmi, szociális és
kognitív képességeket. Kiemelt figyelmet fordít az eredményes tanulás módszereinek,
technikáinak elsajátíttatására, a tanuláshoz, a feladatokban való részvételhez szükséges
kompetenciaterületek és koncentrációs képességek, akarati tulajdonságok fejlesztésére.
Feladatának tekinti az egyéni adottságok, képességek megismerésén alapuló önismeret
fejlesztését, a tanulók tanulási és társas motivációinak, önbizalmának növelését. Mindehhez
előnyben részesíti az életszerű, valóságos problémák és feladathelyzetek teremtését az
önkifejezéshez, az ismeretszerzéshez, a kísérletezéshez, a feladat- és problémamegoldáshoz.
Az életfeltételek kialakítása és a társadalomba való beilleszkedés sokoldalú tájékozódási
képességet és tájékozottságot kívánó feladatát a középiskola azzal támogatja, hogy felkészíti
tanulóit a társadalmi jelenségek, kapcsolatrendszerek megértésére, alakítására, az alkalmazni
képes tudás megszerzéséhez nélkülözhetetlen munka felvállalására. Mindehhez
elengedhetetlen a tanulók tudatos, önkéntes, aktív, segítőkész együttműködése az iskolával.
Fejlesztési területek – nevelési célok





Kulcskompetenciák, kompetenciafejlesztés

Az erkölcsi nevelés

Nemzeti öntudat, hazafias nevelés

Állampolgárságra, demokráciára nevelés

Önismeret és a társas kapcsolati kultúra 
fejlesztése
 A családi életre nevelés

 A testi és lelki egészségre nevelés

 Felelősségvállalás másokért, önkéntesség
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Anyanyelvi kommunikáció
Idegen nyelvi kommunikáció
Matematikai kompetencia
Természettudományos és technikai
kompetencia
Digitális kompetencia
Szociális és állampolgári kompetencia







 Kezdeményezőképesség és vállalkozói
kompetencia
 Esztétikai-művészeti tudatosság és
kifejezőképesség
 A hatékony, önálló tanulás

Fenntarthatóság, környezettudatosság
Pályaorientáció
Gazdasági és pénzügyi nevelés
Médiatudatosságra nevelés
A tanulás tanítása

Tantárgyi struktúra és óraszámok
Kötelező tantárgyak és minimális óraszámok a 7–12. évfolyamon
Óraterv a kerettantervekhez – 7–12. évfolyam, gimnázium
Tantárgyak

7. évf.

8. évf.

9. évf.

10. évf.

11. évf.

12. évf.

Magyar nyelv és irodalom
I. idegen nyelv
II. idegen nyelv
Matematika
Történelem, társadalmi és
állampolgári ismeretek
Erkölcstan
Etika
Biológia – egészségtan
Fizika
Kémia
Földrajz
Ének-zene
Vizuális kultúra
Dráma és tánc/Mozgóképkultúra
és médiaismeret*
Művészetek**
Informatika
Technika, életvitel és gyakorlat
Testnevelés és sport
Osztályfőnöki
Szabadon tervezhető órakeret
Rendelkezésre álló órakeret

3
3+1
2
3

4
3+1
2
3

4
3+2
3
3+1

4
3+2
3
3+1

4
3+1
3+1
3+1

4
3+1
3+1
3+1

2

2

2+1

2+1

3

3

1

1
1
2
2

2

2
2
1
1
1
1

1
1
2
2
1
1

2
2
2
1
1

2
2
2
2
1
1

1
1
1
5
1
0
31

1

1

1

2
+1

5
1
0
31

5
1
0
35

5
1
0
36

5
1
2
35

2
+1
1
5
1
4
35

* A két tantárgy valamelyikének választása kötelező.
**11–12. évfolyamon a négy művészeti tárgy (Ének-zene, Vizuális kultúra, Dráma és tánc,
Mozgóképkultúra és médiaismeret) kerettanterveiből szabadon választhatóan tölthető fel a
Művészetek órakerete.
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Gimnáziumi kerettanterv – hat évfolyamos gimnázium (7-12. évf.) a „2020as NAT” alapján
A Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 110/2012. (VI. 4.)
Korm. rendelet alapján.
Ajánlás az alapóraszámok tanulási területekhez tartozó tantárgyanként, képzési szakaszok
és évfolyamok szerinti arányos tanóraelosztására.
ÉVFOLYAMOK
9.
10.
3
4
3
3
2
2

Tantárgyak
magyar nyelv és irodalom
matematika
történelem
állampolgári ismeretek
hon- és népismeret*
etika / hit- és erkölcstan
természettudomány**
kémia
fizika
biológia
földrajz
első élő idegen nyelv
második idegen nyelv
művészetek *****
ének-zene
vizuális kultúra
dráma és színház*
mozgóképkultúra és médiaismeret*
technika és tervezés
digitális kultúra
testnevelés

7.
3
3
2

8.
3
3
2
1

1
4
1
1
2
2
3

1
5
2
2
1
1
3

1
1
1

1
1

1
1
5

1
5

2
5

1
5

2
5

5

Közösségi nevelés (osztályfőnöki)

1

1

1

1

1

1

32
2
34

4
30
4
34

4
29
5
34

Kötött célú órakeret***
Kötelező alapóraszám
Szabadon tervezhető órakeret****
Maximális órakeret

11.
4
3
3

12.
4
3
3
1

2
1
2
3
2
3
3

2
3
2
1
3
3

1
1

1
1

4
3
1

4
3

1

28
2
30

28
2
30
143

32
2
34

* A hon- és népismeret tantárgyat heti 1 órában, intézményi döntés alapján, az 5-8. évfolyamok
egyikén kell tanítani. A dráma és színház tantárgyat heti 1 órában az 5-8. évfolyamok egyikén
kell tanítani. A dráma és színház vagy a mozgóképkultúra és médiaismeret tantárgy a 12.
évfolyamon kötelezően választandó.
** A természettudomány tantárgyak a 7-8. évfolyamon diszciplináris bontásban vagy egy
integrált természettudomány tantárgy moduljaiként is oktathatók. Diszciplináris bontás
esetében az egyes tantárgyak heti 3-3 órában taníthatók a két évfolyamra vetítve. A fizika,
kémia, biológia tantárgyak óraszámait a kerettantervek szabályozzák. Gimnáziumokban a 9-10.
évfolyamon diszciplináris bontásban folyik a természettudományi tantárgyak tanulása, tanítása.
A természettudományi tantárgyak emelt óraszámban 11-12. évfolyamon folytathatók.
*** A kötelező érettségi tantárgyakhoz rendelendő órakeretet. A 11. és 12. évfolyamon
legalább 4-4 tanórát bármely érettségi tantárgy oktatására kell felhasználni. Ha a tanuló a 11.
évfolyamon a természettudomány tantárgyat tanulja, akkor legalább további 2 órát kell hetente
egyéb érettségi tantárgyból felvennie.
****A szabadon tervezhető órakeret terhére beépíthetők a helyi tantervbe azok a tantárgyak,
amelyek az oktatásért felelős miniszter által közzétett kerettantervvel rendelkeznek, mint
például a pénzügyi és vállalkozási ismeretek, honvédelmi ismeretek. Ezen akkreditált
tantárgyak érettségi vizsgatárgyként történő megjelenéséről az érettségi vizsga
vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló kormányrendelet rendelkezhet. A szabadon tervezhető
órakeret terhére kerettantervvel rendelkező tantárgyak tanítása szervezhető. Ez az órakeret
lehetővé teszi az alapóraszámban biztosított tantárgyak óraszámának az iskola helyi
tantervében meghatározandó emelését is. A hon- és népismeret tantárgy az 5-8. évfolyamok
valamelyikén összesen egyéves időtartamban, heti egy órában a szabadon tervezhető órakeret
terhére kötelezően választandó.
*****A művészetre tervezett heti 1 óra a 11. évfolyamon megvalósulhat a dráma és színház, a
vizuális kultúra, az ének-zene, valamint a mozgóképkultúra és médiaismeret tantárggyal is.
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Óraterv a kerettantervhez - 7-12. évfolyam, hat évfolyamos gimnázium
(felmenő rendszerben a 2020/2021. tanévtől)
Évfolyamok
Tantárgyak
magyar nyelv és irodalom
matematika
történelem
állampolgári ismeretek
hon- és népismeret*
etika / hit- és erkölcstan
természettudomány**
kémia
fizika
biológia
földrajz
első élő idegen nyelv
második idegen nyelv
művészetek
ének-zene
vizuális kultúra
dráma és színház*
mozgóképkultúra és médiaismeret*
technika és tervezés
digitális kultúra
testnevelés
osztályfőnöki
Kötött célú órakeret***
Kötelező alapóraszám
Szabadon tervezhető órakeret****
Maximális órakeret

7.
3
3
2

8.
3
3
2
1

9.
3
3
2

10.
4
3
2

1
4
1
1
2
0+1
3+1
0+2

1
5
2
2
1
0+1
3+1
0+2

1
2
3
2
3
3

2
3
2
1
3
3

1
1
1

1
1

1
1

1
1

11.
4
3
3

12.
4
3
3
1

2

4
3
1

4
3

1
1
1
5
1

1
5
1

2
5
1

1
5
1

28
2
30

28
2
30

32
2
34

32
2
34

*, **, ***, ****, *****: Lásd az első táblázat (Ajánlás) alatt.
Piros: szabad órakeret terhére beírt órák
Zöld: emelt szintű képzés terhére beírt órák
Kék: kötött célú órakeret terhére beírt órák
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2
5
1
4
30
4
34

5
1
4
29
5
34

Felnőttek gimnáziuma
A kerettantervek kiadásának és jogállásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) számú EMMI
rendelet 12.sz. melléklete (12.3), valamint a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és
alkalmazásáról szóló 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet alapján

A felnőttoktatás megszervezéséről általában
A köznevelési törvény a felnőttoktatást a tanuló elfoglaltságához igazodó iskolai nevelésként
és oktatásként szabályozza. Azok vehetnek részt benne, akik már nem tankötelesek, nappali
rendszerű iskolai oktatásban nem tudnak, vagy nem akarnak részt venni, olyanok a munkahelyi,
családi körülményeik és olyanok az iskolai tapasztalataik (esetleg kudarcaik), hogy a
hagyományos módon nem tudják elvégezni, befejezni tanulmányaikat.

Célok és feladatok
A felnőttek középfokú iskoláinak feladata olyan ismeretek és képességek nyújtása, amelyek
átfogják az általános műveltség középiskolai körét, tekintetbe véve a tanulók élettapasztalatait
és korábbi (általános iskolai, illetve megszakított középiskolai) tanulmányait, rendezve és
kiegészítve ezek eredményeit, valamint felkészítik a tanulókat – akik azzal még nem
rendelkeznek – azoknak a szakmáknak a tanulására, amelyek nem igényelnek érettségit.
A felnőttek középfokú iskolái így megteremtik az érettségi, a középfokra alapozott
szakképzés, a felsőfokú továbbtanulás lehetőségeit.
A tananyag tantárgyi és tantárgyközi tartalmai, tevékenységformái közvetítik és
továbbfejlesztik a kommunikációs és a tanulási képességeket, az egész életen át tartó tanulás
igényeinek és az erre való képességek kifejlődésének érdekében. Alkalmat adnak a tanulók
életvitelének, társadalmi létformáik és a világban való tájékozottságuk továbbfejlesztésére.
Lehetőséget biztosítanak korábbi iskolai kudarcaik kompenzálására, a különböző forrású
hátrányok ledolgozására. Módot nyújtanak a tanulók személyiségének minél átfogóbb
fejlesztésére, szocializálására.
A kerettantervek hangsúlyt helyeznek arra, hogy a középfokú tananyag nemcsak ismeretek
rendszere, hanem ezzel együtt bevált megismerési-tanulási és cselekvési módszerek elsajátítási
eszköze is, az ismeretelsajátítástól elválaszthatatlan gondolkodási és cselekvési műveletek
kifejlesztője. Ily módon törekszenek a műveltség elvontabb, elméleti és konkrétabb, gyakorlati
szintjeinek egyensúlyára, az elméleti és a gyakorlati gondolkodás közti átmenetek
létrehozására, különös tekintettel az érettségire, illetve a felsőfokú továbbtanulás
lehetőségeinek biztosítására. Hangsúly került a reproduktív gondolkodás továbbfejlesztési
lehetőségeinek biztosítására, a problémamegoldó és a kreatív működés irányába. Mindezek a
felnőttek középiskolái kiemelt feladataihoz kapcsolódnak.
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Az esti képzés óraszáma mindenütt minimum 50%-a a nappalinak.
9. évfolyam

10. évfolyam

11. évfolyam

12. évfolyam

esti

esti

esti

esti

Anyanyelv/kommunikáció

1

1

1

0,5

Magyar irodalom

2

2

2

2

Matematika

3

3

3

2

Idegen nyelv
angol/német)

3

3

3

3

Történelem, állampolgári
ismeretek

1

1

1

2

Fizika

1

1

1

1

Biológia

1

1

1

-

Kémia

1

1

-

-

Földrajz

1

1

-

-

Informatika

-

-

1

1

Etika

-

-

0,5

-

Művészetek

-

-

0,5

1

Osztályfőnöki

1

1

1

1

Szabadon tervezhető

2

2

2

3,5

Összesen:

17

17

17

17

Évfolyam/ Tantárgyak
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Felnőttek gimnáziuma – a „2020-as NAT” alapján
(Felmenő rendszerben kerül bevezetésre, a 2020/2021-es tanévtől)
A Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 110/2012. (VI. 4.)
Korm. rendelet alapján.
A felnőttoktatás megszervezéséről általában
A köznevelési törvény a felnőttoktatást a tanuló elfoglaltságához igazodó iskolai nevelésként
és oktatásként szabályozza. Azok vehetnek részt benne, akik már nem tankötelesek, nappali
rendszerű iskolai oktatásban nem tudnak, vagy nem akarnak részt venni, olyanok a munkahelyi,
családi körülményeik és olyanok az iskolai tapasztalataik (esetleg kudarcaik), hogy a
hagyományos módon nem tudják elvégezni, befejezni tanulmányaikat.
Gyakran megkezdett, de nem lezárt iskolafokozattal rendelkezők jelentkeznek az adott
iskolafokozat befejezésére, záró bizonyítvány megszerzése céljával.
A középfokú nevelés-oktatás szakasz
9-12. évfolyam céljai és feladatai
A felnőttek gimnáziumának 9-12. évfolyamok feladata olyan ismeretek és képességek nyújtása,
amelyek átfogják az általános műveltség középiskolai körét, tekintetbe véve a tanulók
élettapasztalatait és korábbi (általános iskolai, illetve megszakított középiskolai) tanulmányait,
rendezve és kiegészítve ezek eredményeit.
A felnőttek gimnáziuma megteremti az érettségi, a középfokra alapozott szakképzés, a
felsőfokú továbbtanulás, a munkaerőpiacon történő eredményesebb elhelyezkedés, illetve a
szakmai végzettség megszerzésének lehetőségét.
A tananyag tantárgyi és tantárgyközi tartalmai, tevékenységformái közvetítik és továbbfejlesztik
 a kommunikációs és a tanulási képességeket,
 az egész életen át tartó tanulás igényeinek és az erre való képességek kifejlődésének
érdekében.
 Alkalmat adnak a tanulók életvitelének, társadalmi létformáiknak és a világban való
tájékozottságuk továbbfejlesztésére.
 Lehetőséget biztosítanak korábbi iskolai kudarcaik kompenzálására, a különböző forrású
hátrányok ledolgozására.
 Módot nyújtanak a tanulók személyiségének minél átfogóbb fejlesztésére, szocializálására.

A kerettantervek hangsúlyt helyeznek arra, hogy a középfokú tananyag nemcsak ismeretek
rendszere, hanem ezzel együtt bevált megismerési-tanulási és cselekvési módszerek elsajátítási
eszköze is, az ismeretelsajátítástól elválaszthatatlan gondolkodási és cselekvési műveletek
kifejlesztője. Ily módon törekszenek a műveltség elvontabb elméleti és konkrétabb gyakorlati
szintjeinek egyensúlyára, az elméleti és a gyakorlati gondolkodás közti átmenetek
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létrehozására, különös tekintettel az érettségire, illetve a felsőfokú továbbtanulás
lehetőségeinek biztosítására. Hangsúly került a reproduktív gondolkodás továbbfejlesztési
lehetőségeinek biztosítására, a problémamegoldó és a kreatív működés irányába. Mindezek a
felnőttek középiskolái kiemelt feladataihoz kapcsolódnak.
A programban az egyes tantárgyak tanítása során a megújított Nemzeti alaptanterv (Nat)
tartalmait kell szem előtt tartani.
a/ A kommunikációs kompetenciák kialakításának és fejlesztésének az a célja, hogy az egyes
tantárgyak tanulása során a tanuló elképzeléseit, terveit megoszthatja társaival, véleményét
ütközteti, a különbségek tisztázásával konszenzusra jut. A tanórákon (és az iskolán kívüli
kapcsolatokban) a csoportban végzett feladatmegoldás során a tanulónak együttműködési
készségeit fejlesztve lehetősége nyílik építő jellegű párbeszédre, az emberi kapcsolatok
kommunikáción keresztül történő alakítására.
A fejlesztés során figyelembe kell venni
 egyrészt a tanulók előzetes ismereteit,
 másrészt azokat a követelményeket, amelyeket az 1-8. évfolyam tantárgyi rendszere
meghatároz.
A program újdonsága, hogy bár nem azonos óraszámban, de a felnőttek is két idegen nyelvet
tanulnak. A kibővített nyelvtanulás célja egyrészt a felsőfokú tanulmányokra történő előkészítés,
másrészt esélynövelés a munkaerő-piaci szerepvállaláshoz.
b/ A digitális kompetenciák fejlesztésével olyan értékrendet közvetítünk, melynek szerves része a
környezet folyamatos észlelése, az információhoz jutás, az információk értékelése, beépülése a
hétköznapokba. A tanulók számára az 4-8. évfolyamon már elindult ennek a területnek a fejlesztése,
ezért a tervezés során
 egyrészt figyelembe kell venni a korábban már tanított tartalmi elemek és ezekre építve kell
a programot szervezni,
 másrészt azok számára, akik korábban különböző okok miatt ilyen képzésben nem
részesültek, célszerű a korábbi ismeretanyagot beépítve kidolgozni a programot.
c/ A matematikai, gondolkodási kompetenciák kialakításának és fejlesztésnek az a célja, hogy az
iskolai és az iskolán kívüli világban a (felnőtt) tanulók a tanult ismeretek szintetizálásával és
gyakorlati alkalmazásával képesek legyenek megoldani minden olyan feladatot, amely
hozzájárulhat a sikeres életpálya megvalósításához. Emellett a célok eléréséhez széles körű,
differenciált tevékenységrendszert alkalmaz, mellyel megalapozza a tanulók természettudományos
és műszaki műveltségét és érdeklődését s végül segíti a mindennapi életben felmerülő problémák
megoldását. A fejlesztés során figyelembe kell venni
 egyrészt a tanulók előzetes ismereteit,
 másrészt azokat a követelményeket, amelyeket az 1-8. évfolyam tantárgyi rendszere
meghatároz
d/ A személyes és társas kapcsolati kompetenciák fejlesztésének a legfontosabb célja az, hogy a
tanuló a másokkal közösen végzett csoportos gyakorlati alkotótevékenységek révén szerezzen
tapasztalatot a csoporttagokkal (családtagokkal, barátokkal, munkatársakkal) tervezett
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együttműködés kialakításának lehetőségeiről, és a csoporton belüli vezetői, illetve végrehajtói
szerepekről.
e/ A kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái:
A cél, hogy a (felnőtt) tanulóban az iskolai tevékenysége során erősödjön a cselekvő tudatosság,
amely hozzájárul a munkájára vonatkozó igényességhez, saját (és családja) életvitelének aktív
alakításához, fejlesztéséhez.
Cél a tanulók életében felmerülő komplex gyakorlati problémák megoldási készségének kialakítása,
a cselekvés általi tanulás és fejlődés támogatása.

Tantárgyi struktúra az iskolarendszerű felnőttoktatás 9-12. évfolyam számára
Tervezési időkeret:
9-11. évfolyam 36 hét.
12. évfolyam: 32 hét
Évfolyam / óraszámok esti munkarendben
(Felmenő rendszerben a 2020/2021-es tanévtől)
Tantárgyak

9.

10.

11.

12.

Magyar nyelv és irodalom

3

3

3

3

Matematika

3

3

3

3

Történelem

2

2

2

2

Állampolgári ismeretek

1

Természettudomány

2

Kémia

1

1

Fizika

1

1

Földrajz

1

1

Biológia

1

1

I. Idegen nyelv

2

2

3

3

II. Idegen nyelv

1

1

2

2

0,5

1

Művészetek
Digitális kultúra

1

1

0,5

Mozgóképkultúra és médiaismeret
vagy Dráma és színház

1

Osztályközösség-építés

1

1

1

1

Összes óraszám

17

17

17

17

Ha a gimnáziumban a felnőttoktatás munkarendjében folyik a nevelő-oktató tevékenység, a
második idegen nyelv oktatása nem kötelező.
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Érettségi vizsgára felkészítő évfolyam
(szakközépiskolások érettségi vizsgára felkészítő képzése)
Célok és feladatok
A szakközépiskolások érettségi vizsgára felkészítő képzése a szakközépiskola első három
évfolyamát (vagy korábban szakiskolát / szakmunkásképző intézetet) végzett tanulók számára
biztosítja az érettségi vizsgára történő felkészítést.
Az érettségi vizsgára felkészítő képzés 2 évfolyamból áll, amelynek programja a 3 éves
szakközépiskolai közismereti programra épül. A képzés célja az, hogy olyan ismereteket
nyújtson, illetve olyan készségeket, képességeket fejlesszen, amelyek átfogják az általános
műveltség középiskolai körét. Ugyanakkor tekintetbe kell venni azt, hogy a szakközépiskola
első hároméves szakasza során az alacsony közismereti óraszámok miatt nem nyílt lehetőség
arra, hogy a tanulók az elvégzett évfolyamokon maradéktalanul elsajátítsák a Natban előírt
követelményeket, ezért itt a hiányok pótlására különösen nagy hangsúlyt kell helyezni.
Különösen az idősebb hallgatók esetében lehetőség nyílik az élet- és
munkatapasztalatokra, valamint a korábbi (általános iskolai, illetve megszakított középiskolai)
tanulmányok során megszerzett előzetes ismeretekre történő építkezésre.
Az érettségi vizsgára felkészítő képzés megteremti az érettségi, a középfokra alapozott
szakképzés, a felsőfokú továbbtanulás, a munkaerőpiacon történő előnyösebb elhelyezkedés,
illetve a szakmai végzettség megszerzésének lehetőségét. A tananyag tantárgyi és tantárgyközi
tartalmai, tevékenységformái közvetítik és továbbfejlesztik a kommunikációs és a tanulási
képességeket az élethosszig tartó tanulás igényeinek és az erre való képességek kifejlődésének
érdekében. Alkalmat adnak a tanulók életvitelének, társadalmi létformáiknak és a világban való
tájékozottságuknak a továbbfejlesztésére. Rehabilitációs lehetőséget biztosítanak korábbi
iskolai kudarcaik kompenzálására. Módot nyújtanak a tanulók személyiségének minél átfogóbb
fejlesztésére, szocializálására.
A kerettanterv hangsúlyt helyez arra, hogy a középfokú tananyag nemcsak ismeretek
rendszere, hanem ezzel együtt bevált megismerési-tanulási és cselekvési módszerek elsajátítási
eszköze is, az ismeretelsajátítástól elválaszthatatlan gondolkodási és cselekvési műveletek
kifejlesztője. Ily módon törekszik a műveltség elvontabb elméleti és konkrétabb, gyakorlati
szintjeinek egyensúlyára, az elméleti és a gyakorlati gondolkodás közti átmenetek létrehozására
– különös tekintettel az érettségire, illetve a felsőfokú továbbtanulás lehetőségeinek
biztosítására. Hangsúly került a reproduktív gondolkodás továbbfejlesztési lehetőségeinek
biztosítására, a problémamegoldó és a kreatív működés irányába.

151

Tantárgyak és óraszámok
A kerettantervek kiadásának és jogállásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) számú EMMI
rendelet 15.sz. melléklete ( B) fejezete), valamint a Nemzeti alaptanterv kiadásáról,
bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet alapján

Évfolyam/
Tantárgyak

I.
Esti tagozat

II.
Esti tagozat

Magyar nyelv és irodalom

3

3

Idegen nyelv

3

3

Matematika

3

3

Történelem, társadalmi és állampolgári
ismeretek

3

3

Természetismeret

1

–

Informatika

1

1

Szabadon tervezhető órakeret

4

5

Összesen (közműveltségi óraszámok)

18

18

Osztályközösség-építő program
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Felnőttoktatás 1-4. évfolyam
A kerettantervek kiadásának és jogállásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) számú EMMI
rendelet 12.sz. melléklete (12.1), valamint a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és
alkalmazásáról szóló 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet alapján

Célok és feladatok
A felnőttek általános iskolája 1–4. évfolyamának feladata az analfabetizmus és a
félanalfabetizmus hátrányaival küzdő felnőttek számára az alapműveltség közvetítése. Az
alapműveltség az általános műveltségnek az a része, amely nélkülözhetetlen ahhoz, hogy az
egyén eligazodjon a kultúra legfontosabb összetevőiben, képes legyen további tanulásra,
művelődésre: az általános műveltség további tartományainak megszerzésére és a
szakképzettség elsajátítására. Korszerű értelmezése szerint az alapműveltség már nem csupán
az elemi, minimális, gyakorlatias tudás zárt köre, hanem olyan ismeretek és műveletek komplex
rendszere, amelyre a társadalomban való eligazodás, a társadalmi magatartások
eredményessége érdekében alapszinten mindenkinek szüksége van, s amelyhez értékrendszer
kapcsolódik. Ennek megfelelően az 1–4. évfolyam művelődési anyaga ugyan alfabetizációs
program keretében helyezkedik el, amelyben a fő hangsúlyt az írni-olvasni-számolni tudás
jelenti, de erre építve a kommunikációs képességek, illetve az alapvető társadalmi-gazdasági,
továbbá biológiai, életviteli ismeretek is kifejtésre kerülnek olyan művelődési összefüggések
között, amelyek képesek az egyének gondolkodási, cselekvési (viselkedési), érzelmi
rehabilitációjára, fejlesztésére.
Az alapismereti szakasznak tehát ki kell fejlesztenie az írni-olvasni tudás képességeit
olyan szinten, hogy azok az írásbeli és olvasási feladatok ellátására alapszinten alkalmasak és
tovább fejleszthetők legyenek, illetve meg kell tanítania a számolás alapképességeire. Ezzel
együtt a kommunikáció alapvető készségeit is ki kell fejlesztenie és ismereteket kell adnia a
tanulók életvitelének fejlesztéséhez.
Az 1-4. évfolyam, az ún. alapismereti fokozat tananyaga az alapműveltséget közvetíti.
A felkészítésnek az a célja, hogy lehetővé tegye a felnőtt tanuló számára a hiányos vagy
elfelejtett (nem működtetett) tevékenység-elemeinek (a tanuláshoz eszközként használható
képesség- és készségrendszerének), tudáskészletének pótlását, felújítását, fejlesztését annak
érdekében, hogy eligazodjon a kultúra legfontosabb összetevőiben, képes legyen további
tanulásra, művelődésre: az általános műveltség további tartományainak megszerzésére és a
szakképzettség elsajátítására. Ebben az értelemben olyan ismeretek és műveletek komplex
rendszeréről van szó, amelyre alapszinten mindenkinek szüksége van a társadalmi magatartások
eredményessége érdekében, s amelyhez értékrendszer kapcsolódik. A felkészítés során az első
négy évfolyam műveltséganyagát egyfajta alfabetizációs program keretében célszerű
elhelyezni és megvalósítani, amely elsősorban a gondolkodás és a kifejezés képességére, az
olvasási, írási, fogalmazási és számolási készségekre, valamint a problémakezelési, -elemzési
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és -megoldási képességekre összpontosít. Ugyanakkor nem feledkezik meg a felnőtt tanuló
cselekvési (viselkedési), érzelmi rehabilitációjáról, fejlesztéséről sem. Kiemelt feladat a
kulcskvalifikációk (változó társadalmi, gazdasági, technológiai környezetben nélkülözhetetlen
eszköztudás, nem szakmaspecifikus tevékenység-elemek) folyamatos fejlesztése: önállóság
(tanulás, ismeretszerzés, feldolgozás, munkavégzés stb.); rugalmasság; kreativitás;
teammunka; terhelhetőség; információs, kommunikációs technikák, technológiák ismerete és
kezelése; az idegen nyelvű kommunikáció (előkészítése); a mobilitást támogató eszközök és
tudás birtoklása. A tanulási, a tanulásirányítási folyamat eredményes megvalósítása a felnőttek
gyakorlat- és munkatapasztalatainak bázisán, a szaktudományok elméleti és módszertani
hátterét, eszközeit hasznosítva lehet csak hatékony.
Tantárgyak és óraszámok
Az alapismeretek elsajátításához 2 tanévnyi idő áll rendelkezésre. A rendelkezésre álló
órakeretet rugalmasan, a résztvevő tanulók tényleges tudásához illesztve kell felhasználni. A
program elvégzése az általános iskola 1-4. évfolyamában megfogalmazott követelményeket
teljesítését biztosítja. A tanítást esti és levelező munkarendben lehet megszervezni, heti 3,
illetve 2 tanítási nappal. (Amennyiben arra lehetőség adódik, a képzés intenzív formában, akár
több heti tanítási nap beiktatásával is megszervezhető, a rendelkezésre álló órakeret határáig.)
1–4. évfolyam
heti óraszám

1–4. évfolyam
összes óraszám

Esti

Esti

Magyar nyelv és irodalom,
kommunikáció

5

360

Matematika

5

360

Szabadon tervezhető sáv

5

360

Összes óra

15

1080

Évfolyam / Tantárgy

Javaslat a szabadon felhasználható órakeretre
A rendelkezésre álló órakeretet a tanulók előzetes tudásához, valamint a helyi reális
feltételekhez illeszkedő programokkal célszerű kitölteni. Például:
Bevezetés a digitális kompetenciákba 120 óra
Felkészítés a munkaerő-piaci szerepvállalásra 100 óra
Tanulás tanulása 100 óra
Helyi igények, specialitások 40 óra
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Felnőttoktatás 1-4. évfolyam – a „2020-as NAT” alapján
(Felmenő rendszerben kerül bevezetésre, a 2020/2021-es tanévtől)
A Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 110/2012. (VI. 4.)
Korm. rendelet alapján.
Alapfokú nevelés-oktatás
1-4. évfolyam
A felnőttek általános iskolája 1-4. évfolyamának feladata az analfabetizmus és a félanalfabetizmus
hátrányaival küzdő felnőttek számára az alapműveltség közvetítése. Az alapműveltség az általános
műveltségnek az a része, amely nélkülözhetetlen ahhoz, hogy az egyén eligazodjon a kultúra
legfontosabb összetevőiben, képes legyen további tanulásra, művelődésre: az általános műveltség
további tartományainak megszerzésére és a szakképzettség elsajátítására. Korszerű értelmezése
szerint az alapműveltség már nem csupán az elemi, minimális, gyakorlatias tudás zárt köre, hanem
olyan ismeretek és műveletek komplex rendszere, amelyre a társadalomban való eligazodás, a
társadalmi magatartások eredményessége érdekében alapszinten mindenkinek szüksége van, és
amelyhez értékrendszer kapcsolódik.
Ennek megfelelően az 1-4. évfolyamának művelődési anyaga a hangsúlyt az alfabetizációs
programra helyezi, amely az írni-olvasni-számolni tudást erősíti, de erre építve a kommunikációs
képességek, illetve az alapvető társadalmi-gazdasági, továbbá biológiai, életviteli ismeretek is
kifejtésre kerülnek olyan művelődési összefüggések között, amelyek képesek az egyének
gondolkodási, cselekvési (viselkedési), érzelmi rehabilitációjára, fejlesztésére. A korábbiakhoz
képest erőteljesebben jelennek meg azok a tantárgyak, amelyek a különféle művészeti területek
(zene, képzőművészet) iránti érdeklődésre irányítják a figyelmet. Emellett az idegen nyelv(ek) és a
digitális műveltség alapelemeit közvetítő tantárgyak is az első szakasz részét képezik, amelyek –
idővel és továbbfejlesztve – a társadalmi és munkaerő-piaci integrációt hivatottak erősíteni.

Az alapfokú szakasznak ki kell fejlesztenie az írni-olvasni tudás képességeit olyan szinten, hogy
azok az írásbeli és olvasási feladatok ellátására alapszinten alkalmasak és továbbfejleszthetők
legyenek, illetve meg kell tanítania a számolás alapképességeire. Ezzel együtt a kommunikáció
alapvető készségeit is ki kell fejlesztenie, és ismereteket kell adnia a tanulók életvitelének
fejlesztéséhez.
A rendelkezésre álló órakeretet rugalmasan, a résztvevő tanulók tényleges tudásához illesztve kell
felhasználni. A program elvégzése az általános iskola 1-4. évfolyamában megfogalmazott
követelményeket teljesítését biztosítja.
a/ A kommunikációs kompetenciák kialakításának és fejlesztésének az a célja, hogy az egyes
tantárgyak tanulása során a tanuló elképzeléseit, terveit megoszthatja társaival, véleményét
ütközteti, a különbségek tisztázásával konszenzusra jut. A tanórákon (és az iskolán kívüli
kapcsolatokban) a csoportban végzett feladatmegoldás során a tanulónak együttműködési
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készségeit fejlesztve lehetősége nyílik építő jellegű párbeszédre, az emberi kapcsolatok
kommunikáción keresztül történő alakítására
b/ A digitális kompetenciák fejlesztésével olyan értékrendet közvetítünk, melynek szerves része a
környezet folyamatos észlelése, az információhoz jutás, az információk értékelése, beépülése a
hétköznapokba.
c/ A matematikai, gondolkodási kompetenciák kialakításának és fejlesztésnek az a célja, hogy az
iskolai és az iskolán kívüli világban a (felnőtt) tanulók a tanult ismeretek szintetizálásával és
gyakorlati alkalmazásával képesek legyenek megoldani minden olyan feladatot, amely
hozzájárulhat a sikeres életpálya megvalósításához. Emellett a célok eléréséhez széles körű,
differenciált tevékenységrendszert alkalmaz, mellyel megalapozza a tanulók természettudományos
és műszaki műveltségét és érdeklődését s végül segíti a mindennapi életben felmerülő problémák
megoldását.
d/ A személyes és társas kapcsolati kompetenciák fejlesztésének a legfontosabb célja az, hogy a
tanuló a másokkal közösen végzett csoportos gyakorlati alkotótevékenységek révén szerezzen
tapasztalatot a csoporttagokkal (családtagokkal, barátokkal, munkatársakkal) tervezett
együttműködés kialakításának lehetőségeiről és a csoporton belüli vezetői, illetve végrehajtói
szerepekről.
e/ A kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái:
A cél, hogy a (felnőtt) tanulóban az iskolai tevékenysége során erősödjön a cselekvő tudatosság,
amely hozzájárul a munkájára vonatkozó igényességhez, saját (és családja) életvitelének aktív
alakításához, fejlesztéséhez.
Cél a tanulók életében felmerülő komplex gyakorlati problémák megoldási készségének kialakítása,
a cselekvés általi tanulás és fejlődés támogatása.
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Az alapfokú nevelés-oktatási program tantárgyszerkezete és óraterve
1-4. évfolyam
Tervezési időkeret: Minden évfolyam és tantárgy esetében 36. hét.
Az ajánlásban szereplő időkeret a tanulók haladási üteme szerint rugalmasan kezelendő, a
rendelkezésre álló és fejleszthető, önálló tanulást támogató eszközök, anyagok, közvetítési
technológia hasznosításával, beleértve a hagyományos és a technológiai alapú tanulásirányítási
eljárásokat is.
Évfolyam / óraszámok esti munkarendben
(Felmenő rendszerben a 2020/2021-es tanévtől)

Tantárgyak
Magyar nyelv és irodalom

1.
4

2.
4

3.
4

4.
3

Matematika

4

4

4

2,5

Etika / Hit és erkölcstan

1

1

1

1
2

Idegen nyelv
Technika és tervezés
Osztályközösség-építés

0,5
1

1

1

Környezetismeret

1

Ének-zene

0,5

0,5

0,5

Vizuális kultúra

0,5

0,5

0,5

Digitális kultúra
Összes óraszám

1

11

11

1

1

12

12

Az alapismereti tantárgy és tananyag-együttes célja, feladata, tantárgyi rendszere
Az alapfokú nevelés-oktatás 1-4. évfolyam tananyag-együttese az alapműveltséget közvetíti.
A felkészítésnek az a célja:
 hogy lehetővé tegye a felnőtt tanuló számára a hiányos, vagy elfelejtett (nem
működtetett) tevékenység-elemeinek, (a tanuláshoz eszközként használható képesség és
készségrendszerének), tudáskészletének pótlását, felújítását, fejlesztését annak
érdekében, hogy eligazodjon a kultúra legfontosabb összetevőiben,
 valamint az, hogy képes legyen további tanulásra, művelődésre: az általános műveltség
további tartományainak megszerzésére és a szakképzettség elsajátítására.
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Ebben az értelemben olyan ismeretek és műveletek komplex rendszeréről van szó, amelyre
alapszinten mindenkinek szüksége van a társadalmi magatartások eredményessége érdekében, és
amelyhez értékrendszer kapcsolódik.
Összefoglalva: a felkészítés során az első négy évfolyam műveltséganyagát egyfajta alfabetizációs
program keretében célszerű a tervezés során elhelyezni és megvalósítani, amelyben a hangsúly
elsősorban
 a gondolkodás és a kifejezés képességére,
 az olvasási, írási, fogalmazási és számolási készségekre,
 valamint a problémakezelés, -elemzés és - megoldás képességekre összpontosít.
 Ezek a fejlesztési feladatok egészülnek ki azokkal, amelyek a felnőtt tanuló cselekvési
(viselkedési), érzelmi rehabilitációját erősíthetik.
 Továbbá fontos – az előbbihez kapcsolódó – feladat, hogy pozitív irányba fordítsa a korábbi
(nagy valószínűséggel rossz eredményű) tanulmányaik során iskola kudarcokat szenvedett,
hátrányos helyzetű fiatal felnőttek és idősebb csoporttársaik tanuláshoz való viszonyát,
kialakítva, erősítve és fenntartva a tanulási motivációjukat.
 Kiemelt feladat a kulcskvalifikációk (változó társadalmi, gazdasági, technológiai
környezetben nélkülözhetetlen eszköztudás, nem szakma specifikus tevékenységelemek)
folyamatos fejlesztése, elsősorban az
 önállóság (tanulás, ismeretszerzés, feldolgozás, munkavégzés stb.)
 a rugalmasság;
 a kreativitás; team munka; terhelhetőség;
 az információs, kommunikációs technikák, technológiák ismerete és kezelése;
 az idegen nyelvű kommunikáció (előkészítése);
 a társadalmi mobilitást támogató eszközök és tudás birtoklása.
A tanulási, a tanulásirányítási folyamat eredményes megvalósítása során célszerű figyelembe venni
a felnőttek gyakorlat- és munkatapasztalatait, a már meglévő elméleti és módszertani ismereteit,
másképpen a tanulók előzetes tudás(bázis)át.
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Felnőttoktatás 5-8. évfolyam
A kerettantervek kiadásának és jogállásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) számú EMMI
rendelet 12.sz. melléklete (12.2), valamint a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és
alkalmazásáról szóló 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet alapján

Célok és feladatok
A felnőttek általános iskolája 5-8. osztályának feladata az alapműveltségre épülő általános
alapműveltség közvetítése.
Olyan ismereteket és képességeket nyújt, amelyek átfogják az általános alapműveltség
általános iskolai körét, tekintetbe véve a tanulók élettapasztalatait és korábbi (megszakított)
iskolai tanulmányait, eredményeit, rendezve és kiegészítve ezeket. Ebből kiindulva megteremti
a munkaerő-piaci szakképzés vagy a szakiskolai és a középiskolai továbbtanulás lehetőségét.
A tananyag tantárgyi tartalmai, tevékenységformái közvetítik és továbbfejlesztik a
kommunikációs és a tanulási képességeket, az élethosszig tartó tanulás igényeinek és az erre
való képességek kifejlődésének érdekében. Alkalmat adnak a tanulók életvitelének, társadalmi
létformáiknak, a világban való tájékozottságuk továbbfejlesztésére. Rehabilitációs lehetőséget
biztosítanak korábbi iskolai kudarcaik kompenzálására. Módot nyújtanak a tanulók
személyiségének minél átfogóbb fejlesztésére, szocializálására.
A kerettanterv hangsúlyt helyez arra, hogy a tananyag nemcsak ismeretek rendszere,
hanem ezzel együtt bevált megismerési-tanulási és cselekvési módszerek elsajátítási eszköze
is, az ismeretelsajátítástól elválaszthatatlan gondolkodási és cselekvési műveletek kifejlesztője.
Ily módon törekszik a műveltség elvontabb elméleti és konkrétabb gyakorlati szintjeinek
egyensúlyára, az elméleti és a gyakorlati gondolkodás közti átmenetek létrehozására. Hangsúly
került a reproduktív gondolkodás továbbfejlesztési lehetőségeinek biztosítására, a
problémamegoldó és a kreatív működés irányába. Mindezek a felnőttek általános iskolája 5-8.
osztályának kiemelt feladataihoz kapcsolódnak.
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Tantárgyak és óraszámok

5.

6.

7.

8.

esti

esti

esti

esti

Anyanyelv, kommunikáció

1

1

1

1

Magyar irodalom

2

2

2

2

Matematika

3

3

3

3

Fizika

1

1

1

1

Kémia

1

1

1

-

Földrajz

1

1

-

-

Biológia

1

1

-

-

Történelem és állampolgári ismeretek

1

1

1

1

Művészeti ismeretek

-

-

1

1

Informatika

-

-

1

2

Idegen nyelv (Angol/Német)

2

2

2

2

Osztályközösség-építő program

1

1

1

1

Szabadon tervezhető órakeret

1

1

1

1

Összesen

15

15

15

15

Évfolyam / Tantárgyak
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Felnőttoktatás 5-8. évfolyam – a „2020-as NAT” alapján
(Felmenő rendszerben kerül bevezetésre, a 2020/2021-es tanévtől)
A Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 110/2012. (VI. 4.)
Korm. rendelet alapján.
Alapfokú nevelés-oktatás
5-8. évfolyam céljai és feladatai
A felnőttek általános iskolája 5-8. évfolyamának feladata az alapműveltségre épülő közműveltségi
tartalmak közvetítése. Olyan ismereteket és képességeket nyújt, amelyek átfogják az általános
alapműveltség általános iskolai körét, tekintetbe véve a tanulók élettapasztalatait és korábbi
(megszakított) iskolai tanulmányait, elért eredményeit, rendezve és kiegészítve ezeket. Ebből
kiindulva megteremti a szakképzésben, vagy az érettségi adó középiskolában történő továbbtanulás
lehetőségét.
A tananyag tantárgyi tartalmai, tevékenységformái közvetítik és továbbfejlesztik
 a kommunikációs és a tanulási képességeket, az egész életen át tartó tanulás igényeinek és
az erre való képességek kifejlődésének érdekében.
 Alkalmat adnak életvitelük, társadalmi létformáik, a világban való tájékozottságuk
továbbfejlesztésére.
 Lehetőséget biztosítanak korábbi iskolai kudarcaik kompenzálására, törekednek a tanulási
motiváció létrehozására, illetve megerősítésére, fenntartására.
 Továbbá pozitív irányba fordítja a korábbi (nagy valószínűséggel rossz eredményű)
tanulmányaik során iskola kudarcokat szenvedett, hátrányos helyzetű fiatalok tanuláshoz
való viszonyát, illetve a tanulás eredményességén keresztül kialakítja az egész életen át
tartó tanulás attitűdjét.
 Módot nyújtanak a tanulók személyiségének minél átfogóbb fejlesztésére,
szocializálására.
A kerettantervek hangsúlyt helyeznek arra, hogy a tananyag nemcsak ismeretek rendszere, hanem
ezzel együtt bevált megismerési-tanulási és cselekvési módszerek elsajátítási eszköze is, az
ismeretelsajátítástól elválaszthatatlan gondolkodási és cselekvési műveletek kifejlesztője. Ily
módon törekszenek a műveltség elvontabb elméleti és konkrétabb gyakorlati szintjeinek
egyensúlyára, az elméleti és a gyakorlati gondolkodás közti átmenetek létrehozására. Hangsúly
került a reproduktív gondolkodás továbbfejlesztési lehetőségeinek biztosítására, a
problémamegoldó és a kreatív működés irányába. Mindezek a felnőttek általános iskolája 5-8.
évfolyamának kiemelt feladataihoz kapcsolódnak.
A programban az egyes tantárgyak tanítása során a megújított Nemzeti alaptanterv (Nat)
tartalmait kell szem előtt tartani.

161

a/ A kommunikációs kompetenciák kialakításának és fejlesztésének az a célja, hogy az egyes
tantárgyak tanulása során a tanuló elképzeléseit, terveit megoszthatja társaival, véleményét
ütközteti, a különbségek tisztázásával konszenzusra jut. A tanórákon (és az iskolán kívüli
kapcsolatokban) a csoportban végzett feladatmegoldás során a tanulónak együttműködési
készségeit fejlesztve lehetősége nyílik építő jellegű párbeszédre, az emberi kapcsolatok
kommunikáción keresztül történő alakítására. A fejlesztés során figyelembe kell venni
 egyrészt a tanulók előzetes ismereteit,
 másrészt azokat a követelményeket, amelyeket az 1-4. évfolyam tantárgyi rendszere
meghatároz
b/ A digitális kompetenciák fejlesztésével olyan értékrendet közvetítünk, melynek szerves része a
környezet folyamatos észlelése, az információhoz jutás, az információk értékelése, beépülése a
hétköznapokba. A tanulók számára az 1-4. évfolyamon már elindult ennek a területnek a fejlesztése,
ezért a tervezés során
 egyrészt figyelembe kell venni a korábban már tanított tartalmi elemek és ezekre építve kell
a programot szervezni,
 másrészt azok számára, akik korábban különböző okok miatt ilyen képzésben nem
részesültek, célszerű a korábbi ismeretanyagot beépítve kidolgozni a programot.
c/ A matematikai, gondolkodási kompetenciák kialakításának és fejlesztésnek az a célja, hogy az
iskolai és az iskolán kívüli világban a (felnőtt) tanulók a tanult ismeretek szintetizálásával és
gyakorlati alkalmazásával képesek legyenek megoldani minden olyan feladatot, amely
hozzájárulhat a sikeres életpálya megvalósításához. Emellett a célok eléréséhez széles körű,
differenciált tevékenységrendszert alkalmaz, mellyel megalapozza a tanulók természettudományos
és műszaki műveltségét és érdeklődését s végül segíti a mindennapi életben felmerülő problémák
megoldását. A fejlesztés során figyelembe kell venni
 egyrészt a tanulók előzetes ismereteit,
 másrészt azokat a követelményeket, amelyeket az 1-4. évfolyam tantárgyi rendszere
meghatároz
d/ A személyes és társas kapcsolati kompetenciák fejlesztésének a legfontosabb célja az, hogy a
tanuló a másokkal közösen végzett csoportos gyakorlati alkotótevékenységek révén szerezzen
tapasztalatot a csoporttagokkal (családtagokkal, barátokkal, munkatársakkal) tervezett
együttműködés kialakításának lehetőségeiről és a csoporton belüli vezetői, illetve végrehajtói
szerepekről.
e/ A kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái:
A cél, hogy a (felnőtt) tanulóban az iskolai tevékenysége során erősödjön a cselekvő tudatosság,
amely hozzájárul a munkájára vonatkozó igényességhez, saját (és családja) életvitelének aktív
alakításához, fejlesztéséhez.
Cél a tanulók életében felmerülő komplex gyakorlati problémák megoldási készségének kialakítása,
a cselekvés általi tanulás és fejlődés támogatása.
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Tervezési időkeret az iskolarendszerű felnőttoktatás alapfokú nevelés-oktatás szakasz
5-8. évfolyam számára
(Minden évfolyam és tantárgy esetében 36 hétre)
Évfolyam / óraszámok esti munkarendben
(Felmenő rendszerben a 2020/2021-es tanévtől)
Tantárgyak

5.

6.

7.

8.

Magyar nyelv és irodalom

3

3

2

2

Matematika

3

3

2

2

Történelem

1

1

1,5

2

Állampolgári ismeretek
Etika/ Hit és erkölcstan

0,5
1

1

1

Technika és tervezés

0,5

0,5

0,5

Természettudomány

1

1

0,5

Kémia

1

0,5

Fizika

0,5

1

Földrajz

1

0,5

Biológia

0,5

1

Idegen nyelv

2

2

2

2

Művészetek

0,5

0,5

0,5

0,5

1

1

1

1

Digitális kultúra
Hon- és népismeret

1

Dráma és színház

1

Osztályközösség-építés

1

1

0,5

0,5

Összes óraszám

14

14

15

15
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Érettségi vizsgatárgyak, közép -vagy emelt szintű érettségi vizsgára való
felkészítés
Az intézmény a nappali tagozatos gimnáziumi tanulók részére vállalja a helyi tantervben
szereplő bármelyik tantárgyból a közép – vagy emelt szintű érettségire való felkészítést.
A felnőttoktatás résztvevői számára a középszintű érettségire való felkészítést az intézmény a
kerettantervben szereplő valamennyi tantárgyból biztosítja.
A felnőttoktatásban is lehetősége van a tanulónak választani, hogy középszintű vagy emelt
szintű érettségi vizsgára készül fel. Az ehhez szükséges emelt óraszámot azonban legfeljebb a
nappali munkarend szerinti oktatásban lehet biztosítani. Az esti, a levelező és egyéb munkarendű
oktatásban a tanuló egyéni felkészülése keretében tud elmélyültebben foglalkozni a
tananyaggal.
Az iskola helyi tanterve tartalmazza mind a nappali, mind az esti tagozatos tanulók számára az
érettségi követelményeket. A tanuló akkor bocsátható érettségi vizsgára, ha teljesítette a
tantervi követelményeket.

Témakörök a középszintű érettségihez
Az érettségi vizsgatárgyak részletes vizsgakövetelményei az alábbi linken tekinthetőek meg:

https://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/erettsegi_vizsgatargyak

Az egyes vizsgatárgyak részletes vizsgakövetelményei tartalmazzák az adott vizsgatárgy
vizsgakövetelményeit és vizsgaleírását, továbbá a középszintű, illetve az emelt szintű
érettségi vizsga témaköreit. Ha a vizsgatárgyból középszintű és emelt szintű vizsga is tehető,
akkor emelt szinten a középszintű követelmények ismerete is elvárás.
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Fejlesztési feladatok az emelt szintű érettségire
MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM
1. Szövegértés
1.1. Információk feldolgozása és megítélése
Információk célirányos és kritikus használata: kiválasztás, újrarendezés a téma és az
olvasási cél összefüggésében.
1.1.1. Nyomtatott és elektronikus információforrások ismerete és használata (pl. egynyelvű szótár, antológia, kézikönyv, lexikon, enciklopédia, írott és elektronikus
sajtó; CD-ROM, Magyar Elektronikus Könyvtár).
1.1.2. Nyelvi-nyelvtani, irodalmi ismeretek alkalmazása nyomtatott és elektronikus
információforrások szövegeinek értelmezésében, létrehozásában, összehasonlításában, megítélésében.
1.1.3. Gondolatokról, ismeretekről, véleményekről a személyes állásfoglalás kialakítása.
1.2. Irodalmi és nem irodalmi szövegek értelmezése
Különböző szövegértelmezési eljárások alkalmazása a műfajnak, az adott szempontnak
megfelelően.
1.2.1. Szépirodalmi, szakmai-tudományos, publicisztikai, gyakorlati szövegek értelmezésével, összehasonlításával, értékelésével a gondolatmenet, a kifejezésmód, a
műfaj, a szerkezet, a grammatikai szerveződés, a stílus jelentéshordozó szerepének megfogalmazása.
1.2.2. Annak bemutatása, hogyan hordozza és fejezi ki az irodalom különböző korok és
emberek tapasztalatit, élményeit, gondolatait, erkölcsi megfontolásait.
1.2.3. Szövegen belüli és szövegek közötti jelentésbeli egymásra utalások
megfogalmazása.
1.2.4. Írott közlésekben, megnyilatkozásokban a cél, a kommunikatív kontextus meghatározása, a szerzői vélemények, álláspontok felismerése, rekonstruálása,
értékelése.
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1.2.5. Olvasmányokra való tárgyszerű, illetve a személyes érintettséget is kifejező reagálás különböző írásbeli és szóbeli közlésmódban a műfaji normák és a címzettek
figyelembevételével.
2. Írásbeli szövegalkotás
Különböző témákban, különböző műfajokban széles körű olvasottságon alapuló tájékozottság és személyes vélemény megfogalmazása a műfajnak, a témának, a címzettnek megfelelő
szabatossággal.
2.1. Tájékoztató, érvelő, esszé típusú szövegek létrehozása a megadott témákban (pl. a kulturális
örökség; a civilizáció ellentmondásai; az élet minősége, a mindennapi életvitel döntéshelyzetei; az emberi kapcsolatok, az erkölcsi kérdések, az érzelmek; a mindenkori jelen
problémahelyzetei, kérdései, válaszai; a tömegkommunikáció, az információs társadalom).
2.2. Írásbeli és szóbeli műfajok felépítési, nyelvhasználati normáinak önálló alkalmazása,
ide értve az önellenőrzés és a javítás képességét.
2.3. A megnyilatkozás céljának, tárgyának megfelelő kifejtettségű és stílusú közlés, a köznyelvi norma alkalmazása, biztos helyesírás, rendezett, olvasható íráskép.
2.4. Kérdés, probléma írásbeli megvitatása, a téma több nézőpontú értékelését is magában
foglaló önálló vélemény, álláspont, következtetés megfogalmazása az érvelés módszerével.
2.5. Műalkotások (pl. költészet, széppróza, színház, film, épített környezet, tárgyi világ,
képzőművészet, zene) keltette hangulat, élmény, vélemény, álláspont, értékelés kifejezése.
2.6. Hivatalos írásművek (pl. hozzászólás, pályázat, levél, önéletrajz, kérvény) szerkezeti,
tartalmi, nyelvi normáinak alkalmazása.

3. Beszéd, szóbeli szövegalkotás
3.1. A beszédhelyzetnek, a műfajnak és a témának megfelelő nyelvi norma követésével lényegre törő, világos felépítésű, önállóan kifejtett közlés.
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3.2. A nyilvános beszéd, a közszereplés főbb nyelvi és viselkedésbeli kritériumainak, zenei
eszközeinek – artikuláció, beszédtempó, hangerő, hangsúly, hanglejtés, szünet – alkalmazása élőbeszédben, felolvasásban, memoriter szöveghű előadásában, adott témáról
szóló szóbeli előadásban.
4. Fogalomhasználat
4.1. Szövegértelmezés, olvasmányélmény, személyes állásfoglalás fogalmilag helytálló bemutatása, előadása.
4.2. Erkölcsi, esztétikai, poétikai, retorikai, stilisztikai fogalmak beszédhelyzetnek, témának
megfelelő önálló alkalmazása.
4.3. Fogalmak összefüggéseinek, változó jelentésének megértése – bizonyítása példákkal.
Csak emelt szinten
4.4. Fogalmak értelmezése, meghatározása, összehasonlítása történeti kontextusokban is.
4.5. Fogalmak változó érvényességéből következtetések megfogalmazása (pl. a köznyelvi norma alakulása, az irodalmiság fogalmának változásai).

TÖRTÉNELEM
1. Források használata és értékelése
Az írásos forrásokat tudja műfajuk alapján csoportosítani, műfajukat meghatározni, a műfajok
jellemzőit megadott dokumentumok alapján kimutatni.
Legyen képes annak megállapítására, hogy az adott forrásban megfogalmazott vélemény vagy
állítás, kijelentés mennyire tipikus a korabeli viszonyok (magatartás, vélemények, szándékok
stb.) szempontjából.
Legyen képes a forrás szerzőjének szándékára, álláspontjára utaló megállapításokat tenni és
azokat a forrás és saját ismeretei alapján indokolni.
Legyen képes különböző típusú források és saját ismeretei összevetésével egy témáról
összefoglaló ismertetést írni.
Tudja rekonstruálni és bemutatni az álláspontok és cselekedetek mögött meghúzódó
szándékokat korabeli források (pl. újságcikkek, emlékiratok, beszédek, naplók) segítségével.
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Legyen képes bemutatni, hogy a vizsgált forrásban miként tükröződik a szerző személyes
helyzete.
Legyen képes karikatúrák vagy szimbolikus ábrázolások alapján a szerző álláspontját
bemutatni.
Legyen képes a képi forrásból merített információkat saját ismereteivel összevetni, az
eltéréseket megfogalmazni és indokolni.
Legyen képes statisztikai adatsorok, grafikonok, diagramok, sematikus ábrák, magyarázó ábrák
alapján szöveges elemzést készíteni.
Legyen képes történelmi folyamatokról sematikus ábrát készíteni.
Legyen képes szöveges forrás, adatsor alapján diagramot, grafikont, sematikus ábrát készíteni.
Legyen képes forrásokban és ismeretterjesztő szövegekben megjelenő tények és feltételezések
önálló megkülönböztetésére. Tudja indokolni ezzel kapcsolatos állításait.
Legyen képes a tartalmi követelményekben szereplő témákhoz kapcsolódó szemléltető ábrák
kiegészítésére.
Legyen képes megadott kulcsszavak segítségével társadalmi vagy kormányzati struktúrát
önállóan ábrázolni.
Legyen képes megállapítani, hogy a szerző az idézett dokumentum megírásakor a rendelkezésre
álló (mellékelt) források közül melyiket használhatta.
Legyen képes megadott források alapján kifejteni, hogy azok hogyan tükrözik a bemutatott
személy vagy esemény megítélését.
Legyen képes a többféle megítélés közötti különbségeket, valamint azok lehetséges okaira
vonatkozó feltételezéseket megfogalmazni.
2. A szaknyelv alkalmazása
Legyen képes a történelmi szakszókincset használni.
Tudja, hogy bizonyos fogalmak a különböző történelmi korokban eltérő jelentéssel bírtak.
Legyen képes e különböző jelentéseket értelmezni.
3. Tájékozódás térben és időben
Legyen képes a fontosabb, vaktérképen bejelölt, adott témához kapcsolódó történelmi
helyszíneket megnevezni.
Tudjon feltételezéseket megfogalmazni és azokat indokolni a földrajzi környezetnek az egyes
civilizációk kialakulásában játszott szerepéről.
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Történelmi térképvázlat és más segédlet (forrás, kulcsszavak, szempontok) alapján legyen
képes jellemezni a korszak történelmi régióit.
Tudjon történelmi térképvázlatot készíteni vaktérkép és más források alapján történelmi
jelenségek és eseménysorok bemutatására.
Legyen képes a történelmi régiók, államok határainak változását indokolni.
Legyen képes értelmezni és összehasonlítani az ugyanazon régiót, államalakulatot vagy népet
bemutató különböző térképeket és térképvázlatokat.
Legyen képes önállóan konkrét eseménysorokat bemutatni.
Legyen képes eseményhez vagy eseménysorhoz kapcsolódó adatokat táblázatba rendezni.
Legyen képes a különböző történelmi korszakokat sokrétűen, több szempontból jellemezni.
Tudja megnevezni a jelentős magyar és egyetemes történelmi személyiségek kortársait.
Tudjon magyar történelmi eseményekhez egyetemes, egyetemes történelmi eseményekhez
magyar eseményeket rendelni időbeli közelség alapján (pl. azonos év, évtized).
Tudja az egyetemes vagy a magyar történelmet megadott szempontból korszakokra felbontani
(pl. gazdasági fejlődés, tudományos gondolkodás).
Példákkal támassza alá, vagy bizonyítsa, hogy egy-egy korszaknak többféle korszakhatára is
létezhet.
4. Eseményeket alakító tényezők feltárása
Legyen képes annak bemutatására, hogy a fontosabb történelmi események hogyan változtatják
meg az azt átélő emberek gondolkodását, értékrendjét.
Legyen képes egy-egy történelmi esemény eltérő jelentőségű okaira vonatkozó megállapításait
indokolni, az okok jelentőségét mérlegelni.
Legyen képes források alapján a történelmi események okait, következményeit és a résztvevők
szándékait összehasonlítani, a közöttük levő összefüggésekre rámutatni.
5. Történelmi események és jelenségek tematikus szempontú (problémaközpontú)
bemutatása
Legyen képes több korszakon keresztül végigvezetni a gazdaság változásait.
Tudja jellemezni a tulajdonviszonyokat, és bemutatni a gazdaság szereplőit az adott korban.
Tudja különböző szempontok alapján összehasonlítani az eltérő gazdasági fejlődésű területeket
(pl. centrum, periféria).
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Jellemezze a fontosabb gazdaságpolitikai koncepciókat (pl. fiziokratizmus, szabadverseny,
keynes-i modell) a mögöttük húzódó politikai megfontolásokat és érdekeket.
Legyen képes a műveltségi viszonyok és a gazdaság összefüggéseit értelmezni.
Legyen képes feltárni és értelmezni a felekezeti, társadalmi, politikai és népesedési viszonyok
kölcsönhatását.
Legyen képes a népszámlálások adatainak elemzésére.
Legyen képes felismerni az egyén és a közösség érvényesülési (pl. katonáskodás, hivatal) és
érdekérvényesítési (pl. céh, pártok) lehetőségeit a különböző történelmi korokban,
helyzetekben.
Tudja ismertetni egyes társadalmi rétegek kialakulásának folyamatát.
Tudja jellemezni a társadalmakat különböző szempontok alapján (pl. társadalmi mobilitás,
társadalmi normák, nyitottság, illetve zártság).
Tudja jellemezni több szempont (uralomgyakorlás, befolyás, felelősség, életmód, mintaképzés)
alapján a társadalmi rétegek (pl. elit, középrétegek, kistermelők, nincstelenek) politikai és
gazdasági szerepét, súlyát.
Legyen képes értékelni különböző szempontok szerint egy-egy kiemelkedő történelmi személy
életművét.
Legyen képes bemutatni az egyes államok kialakulásának gazdasági és társadalmi körülményeit
az adott korban.
Legyen képes összehasonlítani az állam működési mechanizmusát különböző korokban (pl.
hadsereg, közigazgatás, környezetvédelem).
Legyen képes nyomon követni az állam és az egyház viszonyának változásait.
Legyen képes a nemzetállamok kialakulásának történelmi körülményeit, jellemzőit bemutatni.
Tudja bemutatni és összehasonlítani az európai polgári fejlődés útjáról letérő, totális
rendszereket.
Tudja bemutatni a különböző kormányzati rendszerek jellemzőit és működését (pl.
abszolutizmus, alkotmányos monarchia).
Legyen képes elemezni és bemutatni egy-egy katonai szövetségi rendszer kialakulását, az egyes
országok, szövetségi rendszerek közötti konfliktusok kiváltó okait, a konfliktusban résztvevők
célkitűzéseit.
Tudja mérlegelni a háborús terheket és következményeket (vereség, emberveszteségek,
gazdasági kimerültség, növekvő hátországi elégedetlenség), hatásait a hadviselő országokra.
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Legyen képes bemutatni a második világháború utáni döntő világpolitikai folyamatokat.
Ismerje fel a globális problémákat és tudjon kapcsolatot teremteni a globalizáció elemei között.
Tudja bemutatni az európai integrációs törekvéseket.

IDEGEN NYELV
1. Olvasott szöveg értése
Képes - megérteni a szöveg mélyebb, másodlagos értelmét.
2. Nyelvhelyesség
Képes
- változatos nyelvtani szerkezetek és lexikai elemek mondatokba illesztésére (felismerés,
kiegészítés, létrehozás),
- a nyelvtani és lexikai szerkezetek nyelvileg pontos használatára komplex szövegekben is.
3. Hallott szöveg értése
Képes
- megérteni az adott álláspont mellett és ellen szóló érveket,
- felismerni a szöveg hangnemét, következtetni a beszélők egymáshoz való viszonyára.
4. Íráskészség
képes
- az összetettebb gondolatmenetnek megfelelő igényes mondatszerkesztéssel szöveget alkotni,
- a szöveget az összetettebb gondolatmenetnek megfelelően igényesen megszerkeszteni,
- gondolatait nyelvhelyességi szempontból pontosan kifejezni,
- álláspontját, érvrendszerét következetesen, összetetten, árnyaltan kifejteni.
5. Beszédkészség
Képes
- gondolatait árnyaltan kifejezni, álláspontját, érvrendszerét következetesen, folyamatosan,
összetetten kifejteni,
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- olyan kiejtéssel, hanglejtéssel és tempóban beszélni, hogy beszéde jól érthető legyen,
- változatos kommunikációs stratégiákat alkalmazni (pl. a kompenzációs stratégiák hatékony
alkalmazása),
- gondolatait nyelvhelyességi szempontból pontosan kifejezni
- az összetettebb gondolatmenetnek megfelelő igényes mondatszerkesztéssel beszélni.

MATEMATIKA

Gondolkodási módszerek, halmazok, logika, kombinatorika, gráfok


Legyen képes a tanuló adott szövegben rejlő matematikai problémákat észrevenni, szükség
esetén matematikai modellt alkotni, a modell alapján számításokat végezni, és a kapott
eredményeket értelmezni.



Legyen képes kijelentéseket szabatosan megfogalmazni, azokat összekapcsolni, kijelentések igazságtartalmát megállapítani.



Lássa az eltéréseket, illetve a kapcsolatokat a matematikai és a mindennapi nyelv között.



A matematika minden területén és más tantárgyakban is tudja alkalmazni a halmaz
fogalmát, illetve a halmazműveleteket.



Legyen jártas alapvető kombinatorikus gondolatmenetek alkalmazásában, s legyen képes
ennek segítségével gyakorlati sorbarendezési és kiválasztási feladatok megoldására.



Ismerje a gráfok jelentőségét, sokoldalú felhasználhatóságuk néhány területét, és legyen
képes további felhasználási lehetőségek felismerésére a gyakorlati életben és más tudományágakban.

 Az emelt szinten érettségiző diák ismerje a halmazelmélet alapvető szerepét a mai matematika felépítésében.
Számelmélet, algebra


Legyen képes a tanuló betűs kifejezések értelmezésére, ismerje fel használatuk szükségességét, tudja azokat kezelni, lássa, hogy mi van a „betűk mögött”.
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Ismerje az egyenlet és az egyenlőtlenség fogalmát, megoldási módszereit (pl. algebrai,
grafikus, közelítő).



Legyen képes egy adott probléma megoldására felírni egyenleteket, egyenletrendszereket,
egyenlőtlenségeket, egyenlőtlenség-rendszereket.



Tudja az eredményeket előre megbecsülni, állapítsa meg, hogy a kapott eredmény reális-e.



Az emelt szinten érettségiző diáknak legyen jártassága az összetettebb algebrai átalakításokat igénylő feladatok megoldásában is.

Függvények, az analízis elemei


Legyen képes a tanuló a körülötte levő világ egyszerűbb összefüggéseinek függvényszerű
megjelenítésére, ezek elemzéséből tudjon következtetni valóságos jelenségek várható lefolyására.



Legyen képes a változó mennyiségek közötti kapcsolat felismerésére, a függés értelmezésére. Értse, hogy a függvény matematikai fogalom, két halmaz elemeinek egymáshoz rendelése. Ismerje fel a hozzárendelés formáját, elemezze a halmazok közötti kapcsolatokat.



Lássa, hogy a sorozat diszkrét folyamatok megjelenítésére alkalmas matematikai eszköz, a
pozitív egész számok halmazán értelmezett függvény. Ismerje a számtani és mértani sorozatot.



Az emelt szinten érettségiző diák ismerje az analízis néhány alapelemét, amelyekre más
szaktudományokban is (pl. fizika) szüksége lehet. Ezek segítségével tudjon függvényvizsgálatokat végezni, szélsőértéket, görbe alatti területet számolni.

Geometria, koordinátageometria, trigonometria


Tudjon a tanuló síkban, illetve térben tájékozódni, térbeli viszonyokat elképzelni, tudja a
háromdimenziós valóságot – alkalmas síkmetszetekkel – két dimenzióban vizsgálni.



Vegye észre a szimmetriákat, tudja ezek egyszerűsítő hatásait problémák megfogalmazásában, bizonyításokban, számításokban kihasználni.



Tudjon a feladatok megoldásához megfelelő ábrát készíteni.



Tudjon mérni és számolni hosszúságot, területet, felszínt, térfogatot, legyen tisztában a
mérési pontosság fogalmával.



Ismerje a geometria szerepét a műszaki életben és bizonyos képzőművészeti alkotásokban.
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Az emelt szinten érettségiző diák tudja szabatosan megfogalmazni a geometriai bizonyítások gondolatmenetét.

Valószínűség-számítás, statisztika


Értse a tanuló a statisztikai kijelentések és gondolatmenetek sajátos természetét.



Ismerje a statisztikai állítások igazolására felhasználható adatok gyűjtésének lehetséges
formáit, és legyen jártas a kapott adatok áttekinthető szemléltetésében, különböző statisztikai mutatókkal való jellemzésében.



Az emelt szinten érettségiző diák tudjon egyszerűbb véletlenszerű jelenségeket modellezni
és a valószínűségi modellben számításokat végezni.

Emelt szinten ismerje a véletlen szerepét egyszerű statisztikai mintavételi eljárásokbanKÉMIA


a természettudományos gondolkodás elemeinek alkalmazása a feladatok megoldása
során,



ismereteinek összekapcsolása a mindennapokban tapasztalt jelenségekkel,



elemek, vegyületek tulajdonságainak, szerepének és jelentőségének felismerése a tanult
vagy megadott információk alapján,



egyszerű kémiai kísérletek elvégzése és értelmezése,



egyszerű kémiai számítási feladatok megoldása,



az aktuálisan felmerülő, kémiai ismereteket is igénylő problémák (környezetvédelem,
energiagazdálkodás, szenvedélybetegségek, táplálkozás, vegyipari technológiák stb.)
lényegének megértése, egyszerűbb logikai összefüggések értelmezése,



az SI mértékrendszer és a kémiai jelölésrendszer szakszerű használata,



grafikonok, táblázatok adatainak elemzése, értelmezése,



szakszerű írásbeli és szóbeli szövegalkotás, -értelmezés.

Az emelt szintű kémia érettségin ezen túlmenően az alábbi kompetenciák megléte szükséges:
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az ismeretanyag belső összefüggéseinek, az egyes témakörök közötti kapcsolatok
felismerése,



a kémia tanult vizsgálati és következtetési módszereinek alkalmazása,



egyszerű kémiai kísérletek tervezése,



több témakör ismeretanyagának logikai összekapcsolását igénylő, összetett kémiai
számítási és elméleti feladatok, problémák megoldása,



a mindennapi életet befolyásoló kémiai természetű jelenségek értelmezése,



a környezetvédelemmel és a természetvédelemmel összefüggő problémák értelmezése.

BIOLÓGIA
 a mindennapi élettel összefüggő, alkalmazható tudás feltárása,
 a követelményrendszerben megjelenő tudománykép a pusztán empirikus-leíró és statikus
jelleg felől közelít a kognitív, többszempontú és dinamikus látásmód felé,
 a pusztán elméleteket közlő megközelítés felől a gyakorlatban is használható ismeretek felé,
 az értékmentes tudomány absztrakt feltevése felől a megalapozott véleménynyilvánítás
lehetősége és igénye felé.
Ennek megfelelően:
 A puszta kijelentések mellett cél a vizsgálati módszerek (eszközök, eljárások, elméleti
háttér) megmutatása, az egyes módszerek korlátainak, problémáinak érzékeltetése is.
 Fontos a betegségek, diszharmonikus állapotok felismerése, a várható változások, következmények és a teendők ismerete, valamint a megelőzési lehetőségek, az egészséges életmód
szabályainak ismerete.
 Fontos Magyarország és közvetlen környéke (lakókörnyezet) sajátos problémáinak, szempontjainak figyelembevétele. (Különösen a környezet- és természetvédelem, az egészség,
betegségmegelőzés és a kulturális örökség területén).
 Az ember és környezete kapcsolatának ismeretében minden témakörben elvárható a helyes
döntések fölismerésének képessége. A véleményalkotás szabadságának tiszteletben tartásával elvárható az etikai szempontból fontos kérdésekben az álláspont megfogalmazása, érvekkel való alátámasztása és az ellenérvek ismerete.
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 Egyszerű biológiai vizsgálatok elvégzése mellett cél ezek értelmezésének, értékelésének
képessége is.
A középszintű követelmények a gyakorlathoz közelebb álló, kevésbé elvont és mennyiségében
is kisebb ismeretkört tartalmaznak. Az emelt szintű követelmények a középszinthez képest
(azon felül és ahhoz kapcsolódva) a biológia tudományának elvontabb területeit is tartalmazzák.
Ahol és amennyire szükséges, az ismeretek köre is szélesebb. Az emelt szint alapvetően a
biológiából továbbtanulni szándékozók számára készült, ezért lehetővé kell tennie az esetleg
szükséges szelekciót is.
A részletes követelményrendszer használata
A részletes követelményrendszer fejezetei témakörök, kulcsfogalmak köré épülnek. A fejezeteken belül a dőlt betűs részek tartalmazzák a gyakorlati ismereteket.
A követelmények megfogalmazásakor számos, részben szinonim, részben azonban eltérő
jelentésű igét használtunk:
Tudja: a szükséges háttérismeretre utal.
Ismertesse, jellemezze: adja meg a fogalom (jelenség, folyamat) tartalmát, a kívánt részletességgel írja le, sorolja fel alkotóinak körét. Az ismeret tehát a meghatározás és a felosztás
logikai képességét jelenti a megadott mélységig, pontosságig.
Ismerje fel: ugyanezt ábra segítségével, annak esetleges jelöléseit, részleteit értelmezve
(az ábrát nem a vizsgázónak kell elkészítenie).
Rajzolja le: maga a jelölt készítse el a világos, lényegre törő ábrát.
Hasonlítsa össze: legyen képes két vagy több önálló ismerethalmazt egy vagy több,
világosan látott szempont alapján leírni és az összevetés eredményét megfogalmazni.
Értelmezze, elemezze, magyarázza, indokolja: az ismeretet legyen képes tágabb összefüggések közé helyezni, magyarázni. Ezzel a jelenség okait, illetve funkcióit adhatjuk meg.
Foglaljon állást: etikai tartalmú (értékválasztást tartalmazó) feladat. A jelöltnek tudnia
kell érvelni valamely általa választott álláspont mellett, a követelményekben megadott tények
ismeretében, azokat felhasználva.
Végezzen el, mutasson ki stb.: konkrétan elvégzendő gyakorlati feladatra utal (a középszintű szóbeli vizsgán).
A fontosabb készségek, képességek:
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 egyszerű ismeretfelidézés (reproduktív feladat)
 adatértés és értelmezés, szabályfelismerés (grafikonok, táblázatok)
 szövegértés
 példamegoldás
 problémafeladat (a probléma, a választott módszer, az eredmények érvényessége és a
hibalehetőségek felismerése, elemzése)
 halmazba sorolás (a felosztás logikai alapjának egyértelmű megjelölésével) ill. fordítottja: a
felosztás logikai alapjának keresése (a megadott halmazok értelmezésével)
 képek sorba rendezése, kiegészítése, magyarázata

FIZIKA
 ismeretei összekapcsolása a mindennapokban tapasztalt jelenségekkel, a technikai
eszközök működésével;
 a természettudományos gondolkodás, megismerési módszerek alapvető sajátosságainak
felismerése;
 alapmennyiségek mérése;
 egyszerű számítások elvégzése;
 egyszerűen lefolytatható fizikai kísérletek elvégzése, a kísérleti tapasztalatok kiértékelése;
 grafikonok, ábrák értékelése, elemzése;
 mértékekegységek, mértékrendszerek használata;
 a tanult szakkifejezések szabatos használata szóban és írásban;
 a napjainkban felmerülő, fizikai ismereteket is igénylő problémák lényegének megértése, a természet- és környezetvédelemmel kapcsolatos problémák felismerése;
 időbeli tájékozódás a fizikatörténet legfontosabb eseményeiben.

Az emelt szintű fizika érettségi vizsgán ezen túlmenően az alábbi kompetenciák szükségesek:
 az ismeretanyag belső összefüggéseinek, az egyes témakörök közötti kapcsolatok áttekintése, felismerése;
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 problémák megoldásában – a megfelelő matematikai eszközöket is felhasználva – az
ismeretek alkalmazása;
 a fizika tanult vizsgálati és következtetési módszereinek alkalmazása;
 a tanultak alapján lefolytatható fizikai mérés, kísérlet megtervezése;
 az alapvető fontosságú tények és az ezekből következő alaptörvények, összefüggések
szabatos kifejtése, magyarázata szóban és írásban;
 a mindennapi életet befolyásoló fizikai természetű jelenségek értelmezése;
 több témakör ismeretanyagának logikai összekapcsolását igénylő, összetett fizikai feladatok, problémák megoldása;
 időbeli tájékozódás a legfontosabb fizikatörténeti és kultúrtörténeti vonatkozásokban;
 a környezetvédelemmel és természetvédelemmel összefüggő problémák megértése és
elemzése.
FÖLDRAJZ
A földrajz (Földünk és környezetünk) tantárgy vizsgamodellje több szempontból is
lényegesen különbözik a korábbi földrajzi érettségitől. A középszintű érettségi vizsgán a
jelöltnek – az eddigiektől eltérően – szóbeli vizsga mellett írásban is számot kell adnia a felkészültségéről. Mind a középszintű, mind pedig az emelt szintű írásbeli vizsgán a hagyományos feladatok kiegészülnek újszerű, az ismeretek alkalmazását igénylő feladattípusokkal.
A vizsgán a jelöltnek a földrajzi-környezeti ismeretein kívül számot kell adnia az alábbi
földrajzi kompetenciák – adott vizsgaszintnek megfelelő – elsajátításáról is:


földrajzi-környezeti tartalmú információhordozók használata, információk feldolgozása, értelmezése



földrajzi-környezeti ismeretek alkalmazása a mindennapokban tapasztalható természeti,
társadalmi-gazdasági

és

környezeti

jelenségek,

folyamatok

magyarázatában,

értelmezésében


különböző fajtájú térképeken közölt információk olvasása, értelmezése



kontúrtérképes feladatok megoldása
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egyszerű gyakorlati és alapvető számítási feladatok elvégzése, az eredmények értelmezése



az ismeretanyag belső összefüggéseinek felismerése, több témakör ismeretanyagának
logikai összekapcsolását igénylő, összetett feladatok megoldása



földrajzi-környezeti tartalmú információkkal kapcsolatos egyszerű vázlatrajzok,
folyamatábrák, keresztmetszeti rajzok és térképvázlatok készítése



szövegalkotás és szövegértés földrajzi tartalmú témákhoz kapcsolódóan



földrajzi-környezeti szemlélet és gondolkodásmód alkalmazása feladatmegoldások,
szóbeli és írásbeli témakifejtések során.

Tartalmi szempontból is vannak új vonásai a vizsgának. A kerettantervben a korábbiakhoz
képest nagyobb teret kap a társadalom földrajzi szemlélet. Ennek megfelelően a feladatok
között szerepelhetnek a napi gazdasági folyamatokkal, társadalmi-gazdasági élettel kapcsolatos
kérdések is.
A földrajz (Földünk és környezetünk) tantárgy közép- és emeltszintű vizsgakövetelményei között a különbség az ismeretek mennyiségében, mélységében és megközelítési
módjában is megnyilvánul. A középszintű vizsgán a jelölt általános földrajzi, környezeti
műveltségéről ad számot. A vizsgafeladatok a tananyagban való általános tájékozottságot, az
egyszerű összefüggések felismerését, a praktikus ismeretek birtoklását és alkalmazásának
képességét mérik. Az emelt szintű vizsgán emellett az összetettebb kölcsönhatások
felismerését, a földrajzi-környezeti gondolkodás és az ismeretek alkalmazásának képességét
várják el a vizsgázótól a különböző földrajzi-környezeti feladatok megoldása során.
Fontos kiemelni, hogy a földrajz érettségi vizsgakövetelmény tartalmazza az általános
iskolai regionális földrajzi tananyagot is. Ezért a vizsga sikeres teljesítéséhez szükség van az
általános iskolában tanultak szintézisére, valamint a középiskolában elsajátított ismeretek
alapján történő újraértelmezésére. A részletes vizsgakövetelményekben nem került külön felsorolásra a vizsga sikeres teljesítéséhez szükséges topográfiai követelmény, a kerettantervben
megadott topográfiai fogalmak egyben a vizsgakövetelményt is jelentik. Az általános fogalmakat csak abban az esetben emeli ki a követelményrendszer, ha az eltér a korábban megszokott
gyakorlattól. Az egyes témakörök eltérő részletezettséggel jelennek meg. A részletesebb
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kifejtés ott szerepel, ahol az eddigi hagyományokhoz képest új ismeretekkel és képességekkel
kapcsolatos követelményeket fogalmaztunk meg.
A közép- és emelt szintű részletes vizsgakövetelményeket tartalmazó táblázatban az
emelt szint oszlopa csak a középszintet meghaladó követelményeket tartalmazza, de az emelt
szintű vizsga természetesen magába foglalja a középszintű követelményeket is.

INFORMATIKA
Általános kompetenciák
korszerű alkalmazói készség (a számítógépek, az informatikai kultúra lehetőségeit
kihasználni tudó tanulók képzése)
algoritmikus gondolkodás (a matematikához hasonló gondolkodásfejlesztő szerep, amely
az iskolában, s a hétköznapi életben is alapvető fontosságú);
önálló munkavégzés (a számítógép, mint a tanuló tevékenységére azonnal reagáló eszköz,
lehetőséget teremt az egyéni ütemű tanulásra, a tehetségekkel való különleges
foglalkozásra, ...);
együttműködő-készség, csoportmunka (nagyobb számítógépes feladatok megoldása
megköveteli a csoportmunkát, feladatok részekre osztását, a másokkal való kapcsolattartást);
alkotó munka (akár programot írunk a számítógéppel, akár szöveges dokumentumot vagy
adatbázist, a végeredmény akkor is egy termék lesz, a készítés folyamatának, s a
“termékségnek” minden egyes következményével együtt);
az informatika és a társadalom kölcsönhatásának felismerése (az informatika rohamos
fejlődése az egész társadalmat gyökeresen átalakítja, s ebben az állandóan változó
világban csak az érezheti otthon magát, aki érti a változásokat, s azok mozgatóit);

Tartalomorientált kompetenciák
Információs társadalom
A tanuló legyen tájékozott a jelek és kódok világában;
értse és tudja használni a gyakorlatban a telekommunikációs eszközöket, rendszereket,
képes legyen bekapcsolódni az információs társadalomba;
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képes legyen a korszerű eszközök használatával információt szerezni, feldolgozni, és
tudását gyarapítani;
ismerje az informatika fejlődéstörténetének főbb állomásait;
ismerje a túlzott informatikai eszközhasználat veszélyeit;
ismerje az informatika etikai és jogi vonatkozásait!
Informatikai alapok – hardver
A tanuló ismerje a jelátalakítás és kódolás jelentőségét és módszereit a korszerű informatikában;
ismerje és használja a rendelkezésre álló (személyi) számítógépet és perifériáit;
ismerje a helyi és a távhálózatok alapvető szolgáltatásait;
legyen tisztában a számítógépes munkakörnyezet munkavédelmi és ergonómiai kérdéseivel!
Informatikai alapok – szoftver
A tanuló ismerje a tanult operációs rendszer(ek) felhasználói felületét és felépítését;
tudja kezelni a könyvtárszerkezetet;
ismerje az állománykezelés, adatkezelés lehetőségeit;
ismerje a számítógépes hálózat(ok) alapvető kommunikációs szolgáltatásait!
Szövegszerkesztés
A tanuló tudja kezelni a rendelkezésére álló szövegszerkesztő programot;
tudja használni a szövegszerkesztő program lehetőségeit;
tudjon önállóan készíteni egyszerű szöveges dokumentumokat;
részletes feladatleírás alapján legyen képes bármilyen szöveges dokumentum előállítására;
ismerje a fontosabb típusdokumentumok (pl. meghívó, levél, …) lehetséges tartalmát és
szerkezetét, tudjon ilyeneket önállóan elkészíteni;
tudja dokumentumait esztétikus formára hozni;
tudja kezelni a szövegszerkesztő nyelvi segédeszközeit (helyesírás ellenőrző, szinonima
szótár), törekedjen a helyes és igényes fogalmazásra;
tudjon szöveges dokumentumaiba képeket, táblázatokat (más programok által készített
objektumokat) beilleszteni!
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Táblázatkezelés
A tanuló tudja kezelni a rendelkezésére álló táblázatkezelő programot;
tudja használni a táblázatkezelő program lehetőségeit;
legyen képes adatokat egyszerű táblázatokba rendezni, azokon elemi számításokat végezni;
legyen képes egyszerű kimutatásokat készíteni;
tudjon adatokat célszerűen csoportosítani, közülük meghatározottakat kigyűjteni;
tudja kimutatásait diagramokkal kiegészíteni, a diagramokat esztétikusan megtervezni!
Adatbázis-kezelés
A tanuló tudja kezelni a rendelkezésére álló adatbázis-kezelő programot;
legyen képes adatmodellt alkotni egy konkrét feladat alapján;
az adatmodell alapján tudjon adatbázist definiálni, annak tartalmát folyamatosan karbantartani;
tudjon egyszerű adatbeviteli sémát (űrlapot) tervezni és alkalmazni;
tudjon adattáblák között kapcsolatokat felismerni és felépíteni;
nagy adatbázisokból is tudjon lekérdezéssel információt nyerni;
a nyert adatokat tudja esztétikus, használható formába elrendezni!
Információs hálózati szolgáltatások
Tudjon Interneten információt keresni barangolással, illetve tematikus keresőprogramokkal;
tudjon elektronikus levelet írni, fogadni, leveleihez különböző dokumentumokat csatolni;
tudjon hálózaton keresztül közvetlen kapcsolatokat létrehozni;
tudjon szöveges dokumentumokat, adatállományokat hálózatra elhelyezni;
tudjon célszerű hiperszöveges dokumentumokat készíteni!

Prezentáció (bemutató) és grafika
A tanuló tudja kezelni a rendelkezésére álló rajzoló, valamint prezentációs programot;
tudja használni a rajzoló, valamint prezentációs program lehetőségeit;
tudjon egyszerű ábrákat rajzolni, azokkal műveleteket végezni;
tudjon képekkel műveleteket végezni, minőségüket javítani;
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grafikus ábráit, képeit legyen képes szöveges környezetbe esztétikusan elhelyezni;
képekből, szövegekből tudjon bemutatókat létrehozni!
Könyvtárhasználat
A tanuló legyen képes az információs társadalom kihívásainak fogadására;
rendelkezzen a könyvtárra alapozott önművelés képességével;
a forrásokat komplex és alkotó módon tudja használni;
ismerje a forrásfelhasználás etikai/formai szabályait!
Algoritmizálás, adatmodellezés
A tanuló legyen képes egy programozási feladatot szabatosan megfogalmazni;
tudjon pontos feladat-meghatározás után adatmodellt felállítani;
tudjon használni legalább 2 algoritmust leíró eszközt;
tudjon a megoldandó feladathoz algoritmust készíteni;
legyen képes algoritmusok számítógépes megvalósítására, az elkészült algoritmus
helyességének ellenőrzésére!
A programozás eszközei
A tanuló legyen képes egy programozási feladatot adott programozási nyelven megoldani;
legyen képes használni egy programozási nyelv fejlesztői környezetét;
legyen képes tesztelni programját, hibát keresni, majd javítani benne!

TESTNEVELÉS
Torna és gimnasztika gyakorlatok

Lányok:
Talajtorna:
Kh.: alapállás;
1. karkörzéssel és bal láblendítéssel előre lépés bal támadóállásba, kilépéssel előre fellendülés
futólagos kézállásba, gurulás előre terpeszállásba, szabadon választott összekötő elem;
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2. emelés fejállásba (2 sec.), ereszkedés guggolótámaszba, emelkedés ¼ fordulattal bal vagy
jobb lebegőállásba, cigánykerék balra vagy jobbra terpeszállásba, kar oldalsó
középtartásban;
3. ¼ fordulattal balra vagy jobbra emelés karkörzéssel mérlegállásba, oldalsó középtartás (2
sec.), láb leengedés lebegőállásba, 2-3 lépés nekifutással tigrisbukfenc, fejenátfordulás
hajlított állásba;
4. 180º-os fordulattal, 2-3 lépés nekifutással kézenátfordulás előre, befejező szabadon választott
összekötő elem;
5. alapállás.
Felemáskorlát:
Kh: függés a magas karfán kifelé arccal;
1. ostorlendület;
2. kelepfelhúzódás támaszba;
3. átfordulás előre lábterpesztéssel függésbe, láblendítés hátra;
4. láblendítés hátsó lebegőfüggésbe (nyújtott lábbal);
5. ereszkedés hátsó függésbe (a hát legalább vízszintes);
6. emelés hátsó lebegőfüggésbe;
7. láblendítés függésbe, láblendítés hátra homorított függésbe, leugrás belső oldalállásba.
Gerenda: (A gyakorlat egészében és elemenként megfordítható.)
Kh.: oldalállás a gerenda 1/3-ánál;
1. ugrás jobb guggolótámaszba balláb nyújtással oldalt;
2. 90º-os fordulat jobbra, emelkedés jobb lebegőállásba karemeléssel oldalsó középtartásba;
3. 2 keringőlépés ellentétes karkörzéssel lefelé, ballábbal lépés előre lábujjállásba
karemeléssel íves magastartásba;
4. 180º-os fordulat, bal láb kilépés lebegőállásba karleengedéssel oldalsó középtartásba;
5. emelés mérlegállásba (2 sec.);
6. lábleengedés

lebegőállásba,

két

szökkenő

hármaslépés,

ereszkedés

karleengedéssel mélytartásba;
7. 180º-os fordulat, emelkedés állásba, lábtartás csere;
8. két-három futólépés után homorított leugrás a gerenda mellé harántállásba.
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guggolásba

Fiúk:
Talajtorna:
Kh.: alapállás;
1. karlendítéssel előre kilépőálláson át fellendülés futólagos kézállásba, gurulás előre
terpeszállásba, magastartás, szabadon választott összekötő elem;
2. emelés fejállásba (2 sec.), ereszkedés guggolótámaszba, ¼ fordulattal emelkedés bal vagy
jobb lebegőállásba, cigánykerék balra vagy jobbra terpeszállásba, oldalsó középtartás;
3. ¼ fordulattal balra vagy jobbra emelés karkörzéssel mérlegállásba, oldalsó középtartás (2
sec.), láb leengedés lebegőállásba, 2-3 lépés nekifutással tigrisbukfenc, fejenátfordulás
hajlítottállásba;
4. 180º-os fordulattal, 2-3 lépés nekifutással kézenátfordulás előre hajlított állásba;
5. alapállás.
Korlát
Kh.: mellső harántállás;
1. néhány lépés nekifutással ugrás felkarfüggésbe, lendület előre, lendület hátra, lendület előre
felkar-lebegőtámaszba;
2. billenés terpeszülésbe;
3. emelés felkarállásba (2 sec.);
4. átfordulás előre terpeszülésbe, pedzés, lábzárás, lendület hátra lebegőtámaszba;
5. saslendület előre, lendület hátra lebegőtámaszba;
6. lendület előre saslandület hátra;
7. saslendület előre, lendület hátra, kanyarlati leugrás bal vagy jobb harántállásba.
Gyűrű:
Ugrás függésbe;
1. lendület előre;
2. lendület hátra;
3. lendület előre lebegőfüggésbe;
4. csípőnyújtással lefüggés (2 sec.);
5. csípőhajlítással és nyújtással lendület hátra vállátfordulás előre;
6. lendület hátra, lendület előre leterpesztés hajlított állásba;
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7. alapállás.
Nyújtó:
Kh.: mellső oldalállás;
1. ugrás függésbe, lendületvétel, lendület hátra;
2. lendület előre, billenés lebegőtámaszba;
3. kelepforgás hátra;
4. alugrás hátsó oldalállásba.

Gimnasztika:
Gyakorlati anyag: 64 ütemű gimnasztika gyakorlat végrehajtása. Mászás illetve függeszkedés
időre.

Atlétika
Gyakorlati anyag: 60 m-es síkfutás, 2000 m-es síkfutás, 1 választható dobószám
(kislabdahajítás, súlylökés, gerelyhajítás, diszkoszvetés), 1 választható ugrószám (távol- vagy
magasugrás) technikailag elfogadott, teljesítménnyel értékelt bemutatása.
Úszás:
Gyakorlati anyag: 50 méter úszás választott úszásnemben, két másik úszásnemben 25 méter
leúszása szabályos rajttal és fordulókkal. Vízből mentés előgyakorlata, azaz az uszoda faltól 10
méterre a medence alján elhelyezett tárgy felhozása a víz alól.
Torna:
Gyakorlati anyag: lányoknál 3 tornaszeren az előírt gyakorlat bemutatása kötelező. (A
talajgyakorlat és a szekrényugrás bemutatása kötelező, a gerenda, a felemáskorlát és a ritmikus
gimnasztika közül az egyik választható).
Ritmikus gimnasztika választása esetén az önállóan készített koreográfia bemutatása.
A fiúknál 3 tornaszeren az előírt gyakorlat bemutatása kötelező. (A talajgyakorlat és a lóugrás
bemutatása kötelező, választhat az érettségiző a korlát, a nyújtó és a gyűrű közül)
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Sportjátékok:
Gyakorlati anyag: Az érettségiző két sportág előírt gyakorlati anyagának bemutatását választja.
Választható sportágak: kézilabda, kosárlabda, labdarúgás, röplabda.
Küzdősportok:
Gyakorlati anyag: a kötelező gyakorlat bemutatása (A gyakorlatot hasonló testsúlyú társ
segítségével kell bemutatni.)

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA
 A vizuális jelenségek megfigyelése, széleskörű elemző vizsgálata, esztétikai és kommunikációs szempontok szerinti megítélése.
 A vizuális nyelv elemeinek ismerete és megfelelő használata, valamint ezen ismeretek
segítségével vizuális alkotások elemzése.
 A különböző köznapi és művészi vizuális közlésformák alkalmazása, továbbá sajátos és
közös vonásainak bemutatása, sokrétű értelmezése, kritikus megítélése.
 A köznapi vizuális kommunikáció során értelmezhető vizuális közlések létrehozása a közlés
céljának megfelelő formában és alkalmas technikával.
 Tárgyak, vizuálisan érzékelhető jelenségek ábrázolása, valamint elképzelt dolgok, elvont
gondolatok, érzések kifejezése különböző vizuális eszközökkel.
 Tárgyak, a köznapi vizuális környezet elemző vizsgálata, különböző szempontok szerinti
megítélése.
 A képzetekben gazdag vizuális képi látásmód alkalmazása és ennek árnyalt vizuális
kifejezése.
 Időben és térben eltérő kultúrák és művészeti korszakok művészi értékeire vonatkozó
ismereteinek bemutatása, értelmezése és elemzése.
 Megfelelő szintű pszichomotorikus és technikai készségek használata.
 Leíró, értelmező, elemző munkája során a megfelelő közlésformák kiválasztása.
 A vizuális kultúrához kapcsolódó fogalmak, szakkifejezések helyes használata.
 Vizuális problémák önálló, kreatív megoldása, alkotói folyamat bemutatása.
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ÉNEK-ZENE
Műjegyzék
Népdalok:
Középszint

Emelt szint

A bolhási kertek alatt...
A citrusfa levelestől, ágastól...
A csitári hegyek alatt...
A marosi füzes alatt...
A nagy bécsi kaszárnyára...
A Vidróczki híres nyája...
Annyi bánat a szívemen...
Az én lovam Szajkó...
Az hol én elmegyek...
Béres legény...
Beteg asszony...
Bújdosik az árva madár...
Bús a kis gerlice...
Csordapásztorok...
Duna parton van egy malom ...
Elindultam szép hazámból...
Erdő mellett estvéledtem...
Este, este, de szerelmes...
Gyújtottam gyertyát....
Gyulainé édesanyám...
Ha felülök...
Hej rozmaring, rozmaring...
Hej, csillag, csillag...
Istenem, Istenem áraszd meg a
vizet...
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Katona vagyok én ...
Kőmíves Kelemen balladája...
Körösfői kertek alatt...
Látod-e te babám...
Magos kősziklának...
Megkötöm lovamat...
Megrakják a tüzet...
Most jöttem Gyuláról...
Rákóci kocsmába...
Regősének
Röpülj páva, röpülj...
Sok Zsuzsánna napokat...
Szép

a

gyöngyvirág

egy

csokorba...
Szivárvány havasán...
Tavaszi szél vizet áraszt...
Tiszán innen, Dunán túl...
Kiegészítés: Más népek dalai és a helyi sajátosságoknak megfelelően válogatva különböző
nemzetiségi népdalok.
Műdalok, műzenei szemelvények
Középszint

Emelt szint
Alleluja dallam

Ut queant laxis.
Dies irae...
Moniot d’ Arras: Nyári ének
Neidhardt: Májusi ének
Tinódi: Egervár viadaljáról való ének
Balassi: Bocsásd meg Úristen...
Áll előttem egy virágszál...
Esterházy: Harmonia Caelestis - Jesu dulcedo
189

Középszint

Emelt szint

J. S. Bach: Már nyugosznak a völgyekkorál dallam
J. S. Bach: II. Brandenburgi verseny – I. tétel téma
Corelli: La Folia – téma
Händel: Hímes rétek - első szakasz
Händel: Csordul a könnyem
Vivaldi: A négy évszak – Tél II. tétel témája
Haydn: Falusi jókedv
Haydn: Szerenád
Haydn: D-dúr ("Londoni") szimfónia (No. 104) –
Menüett – téma
Ej, haj gyöngyvirág.
Kapuvári verbunk dallama
Mozart: A-dúr zongoraszonáta (K. 331) I. tétel –
téma
Mozart: Requiem – Lacrimosa
Mozart: Jöjj drága május - 1. versszak
Beethoven: A tarisznyás fiú dala
/Mormotás fiú dala /
Beethoven: Százszorszép
Beethoven: IX. szimfónia – IV. tétel –
Örömóda
Beethoven: V. ("Sors") szimfónia – I., II. és IV.
tétel témái
Simonffy: Három a tánc...
Schubert: A muzsikához
Schubert: Hová? – részlet
Schubert: h-moll ("Befejezetlen") szimfónia – I.
tétel témák
Schumann: Zöld hímes rét
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Középszint

Emelt szint
Liszt: Les Préludes - két választott téma

Verdi: Nabucco – Rabszolgák kara
(a téma első része)
Verdi: Requiem – Lacrimosa
Smetana: Moldva – a folyó témája
Brahms: Bölcsődal - 1. versszak
Gaudeamus igitur
Dvořák: e – moll ("Újvilág") szimfónia (Op. 95) –
II. és IV. tétel témái
Debussy: Három noktürn; Felhők – témák
Ravel: Bolero – a téma első része
Kodály: Psalmus Hungaricus – Zsoltár
dallam
Kodály: Galántai táncok – rondótéma
Bartók: Concerto – egy választott téma
Bartók: Cantata profana – témák: "Volt egy
öregapó",
"Erdő sűrűjében"
Bartók: Ne menj el
Bartók: Levél az otthoniakhoz
Bartók: A kékszakállú herceg vára c.
opera az V. ajtó – téma
Sztravinszkij: Petruska –I. és IV. rész témái
Orff: Carmina Burana – O, Fortuna,
Semper crescis – részletek
Gershwin: Porgy és Bess c. opera –
Porgy dala
A zenefelismerés hangzó anyaga
Középszint

Emelt szint
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Népi hangszerek felismerése, megnevezése (furulya, duda, citera, tekerő,
cimbalom) a tankönyvhöz tartozó hanganyagokról.
Lassus: Visszhang
Josquin: Ave vera virginitas
Palestrina: Nigra sum, sed formosa
Bakfark: Lantfantázia
Tinódi: Egervár viadaljáról való
ének
Monteverdi: Poppea megkoronázása
(Seneca búcsúja)
Purcell: Dido és Aeneas, - Dido búcsúja
Esterházy:

Harmonia

Caelestis

-

részletek: (Dormi Jesu, Jesu dulcedo)
Vivaldi: A négy évszak - Tavasz, Tél
J. S. Bach: h-moll szvit
J. S. Bach: Máté passió - nyitókórus,
vezérkorál
J. S. Bach: II. Brandenburgi
verseny
Händel: Messiás - Halleluja kórus
Corelli: La Folia
Haydn: "Oxford" szimfónia (No.
92) IV. tétel
Mozart: Figaro házassága
(F dúr kavatina)
Mozart: Requiem (Lacrimosa)
Beethoven: V. szimfónia
Beethoven: D-dúr hegedűverseny - III.
tétel
Brahms: IV. szimfónia IV. tétel
Chopin: a-moll mazurka (Op. 17/4)
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Liszt: Les Préludes
Erkel: Bánk bán (Keserű bordal,
Hazám, hazám)
Verdi: Requiem – Lacrimosa
Verdi: Nabucco - Rabszolgák kora
Wagner: A nürnbergi mesterdalnokok –
Nyitány
Smetana: Moldva
Muszorgszkij: Egy kiállítás képei
Dvořák: e – moll ("Újvilág") szimfónia
Debussy: A tenger
Ravel: Bolero
Bartók: Concerto
Bartók: A kékszakállú herceg vára - V.
ajtó
Kodály: Psalmus Hungaricus
Kodály: Galántai táncok - rondótéma
Sztravinszkij: Zsoltárszimfónia III. tétel
Honegger: Jeanne d ’Arc a máglyán
Gershwin: Rhapsody in Blue
Orff: Carmina Burana - O, Fortuna
Bernstein: West Side Story (részlet)
Szokolay: Vérnász – II. felv. - De szép
a menyasszony
Fejlesztési feladatok
Dallamdiktálás
Zenefelismerés
Zeneelmélet
Zenetörténet
Éneklés, népzenei és műzenei elemzés
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Zeneelmélet
Hangsor, hangzaténeklés
Lapról olvasás
Kompetenciák


a megszólaltatott 9 részlet alapján a szerző, cím, műfaj, korszak megnevezése



a megszólaltatott 4 ismeretlen műrészlet alapján a hangszer megnevezése



a megszólaltatott 3 ismeretlen műrészlet alapján a mű korszakba helyezése



hangsorok elméleti ismerete és kottázása



hangközök, hármas- és négyeshangzatok elméleti ismerete és kottázása



formatani fogalmak meghatározása



egy adott zenetörténeti kor, stílus, műfaj jellegzetes vonásainak leírása,



egy zenetörténeti kor és a kapcsolódó társművészetek összefüggéseinek feltárása.



egy népdal éneklése és elemzése emlékezetből a részletes vizsgakövetelményekben
megjelölt szempontok szerint,



egy műdal éneklése emlékezetből szöveggel, tanári zongorakísérettel, a dal elemzése kotta alapján,



műzenei szemelvény éneklése a részletes vizsgakövetelményekben megjelölt
szempontok szerint,



modális hangsorok éneklése szolmizálva,



adott hangra 1-1 alaphelyzetű hármas, illetve négyeshangzat éneklése szolmizálva
és hangnévvel, részlet lapról éneklése
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SZAKMAI PROGRAM

Bevezetés
A köznevelési törvény a felnőttoktatást a tanuló elfoglaltságához igazodó iskolai nevelésként
és oktatásként szabályozza. Azok vehetnek részt benne, akik már nem tankötelesek, nappali
rendszerű iskolai oktatásban nem tudnak, vagy nem akarnak részt venni, olyanok a munkahelyi,
családi körülményeik és olyanok az iskolai tapasztalataik (esetleg kudarcaik), hogy a
hagyományos módon nem tudják elvégezni, befejezni tanulmányaikat.
A felnőttek oktatását lehetőség szerint a tanulók elfoglaltságához igazodva (a lehető
legrugalmasabb formában) célszerű megszervezni.
A felnőttek középfokú iskoláinak feladata olyan ismeretek és képességek nyújtása, amelyek
átfogják az általános műveltség középiskolai körét, tekintetbe véve a tanulók élettapasztalatait
és korábbi (általános iskolai, illetve megszakított középiskolai) tanulmányait, rendezve és
kiegészítve ezek eredményeit, valamint felkészítik a tanulókat – akik azzal még nem
rendelkeznek – azoknak a szakmáknak a tanulására, amelyek nem igényelnek érettségit.
A tananyag tantárgyi és tantárgyközi tartalmai, tevékenységformái közvetítik és
továbbfejlesztik a kommunikációs és a tanulási képességeket, az egész életen át tartó tanulás
igényeinek és az erre való képességek kifejlődésének érdekében. Alkalmat adnak a tanulók
életvitelének, társadalmi létformáik és a világban való tájékozottságuk továbbfejlesztésére.
Lehetőséget biztosítanak korábbi iskolai kudarcaik kompenzálására, a különböző forrású
hátrányok ledolgozására. Módot nyújtanak a tanulók személyiségének minél átfogóbb
fejlesztésére, szocializálására.
Kétéves oktatás, közismereti oktatás nélkül

A képzés megkezdésének feltételei, bemeneti kompetenciák
A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 23. § (1) alapján az alapfokú iskolai
végzettséget igénylő szakmákra olyan tanulókat iskolázunk be, akik a szakközépiskolai
kilencedik-tizenegyedik évfolyamra vonatkozó közismereti kerettantervben előírt
követelményeket (vagy a gimnázium vagy a szakgimnázium tízedik évfolyamát) eredményesen
teljesítették.
A törvény nem kizárólagosan a szakiskola vagy a szakközépiskola valamely (például
kilencedik, tízedik) évfolyamának teljesítését írja elő annak feltételéül, hogy a szakközépiskola
kizárólag szakképzési évfolyammal működhessen, hanem a közismereti kerettanterv teljesítését
is elfogadja bemeneti feltételként. A szükséges közismereti tudás ugyanis sokféleképpen
megszerezhető, a törvény ennek taxatív felsorolása helyett általánosságban határozza meg a
követelményeket, amely kérdésben a szakközépiskola igazgatójának van elsősorban döntési
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joga. A felnőttoktatásba bekapcsolódó tanulók esetében méginkább jellemző, hogy a szükséges
közismereti kompetenciákat iskolai kereteken kívül is elsajátíthatták, élettapasztalataik révén
rendelkeznek a szükséges tudással.
Mivel a közismereti tudásanyag meglétéről, ennek igazolási módjáról az intézmény
igazgatójának van döntési joga, ezért a közismereti kompetenciákról, tudásanyagról feladatlap
segítségével felmérést szervez az intézmény (előzetes kompetencia / tudásszint-felmérés) –
igazgatói döntésnek megfelelően a felmérés eredménye alapján is beiskolázhatóak a tanulók. A
felmérés eredményéről tanúsítványt kapnak a tanulók, megkezdhetik a szakképzésben való
tanulmányaikat. Sikertelen kompetencia-felmérés esetén az iskola felkészítő foglalkozásokat
biztosít az érintett tanulók számára, vagy lehetőséget biztosít számukra párhuzamosan
bekapcsolódni az intézmény esti gimnáziumába, kilencedik évfolyamba – azon
intézményekben, ahol adott tanévben indul ilyen évfolyam. A tanulók ezzel együtt vállalják,
hogy a képzés első évében elsajátítják a hiányzó kompetenciákat.
A szakközépiskola célja, hogy az egyes integrált tartalmakat hordozó
műveltségterületek segítségével érvényesítse a közismereti és szakmai tananyagok
interdiszciplináris és problémaközpontú szemléletét és szervezését; valamint a tartalmak
feldolgozása, elsajátítása során a köznevelési törvényben előírtaknak megfelelően
érvényesüljön a Nemzeti alaptantervnek a tanulásról és a tanulásszervezésről kialakított
felfogása.
Az egyes műveltségterületek témakörei, témái a valóság problémáit és az azok
felismeréséhez, megértéséhez, kezeléséhez szükséges tudásokat, képességeket is a mindennapi
élet kontextusába helyezik, kiemelve ezzel a társadalmilag releváns, alkalmazható tudás
fontosságát.
Értékelés szakképzési évfolyamon
Szakképzések esetében az adott tantárgyak értékelési módját a szakképzési kerettanterv
határozza meg, tananyag-egységenként. A tanulók értékelése alapvetően a köznevelési
törvényben meghatározott érdemjegyekkel és osztályzatokkal – jeles (5), jó (4), közepes (3),
elégséges (2) és elégtelen (1) – történik, de a kerettanterv meghatározhat ettől eltérő eseteket is.
Amennyiben a tantárgy teljesítésének feltétele a tanórákon való jelenlét, abban az esetben a
pedagógus szövegesen (részt vett / megfelelt) értékeli a tanulók teljesítményét.
A felnőttoktatásban résztvevő tanulók esetében – a rendszeres, érdemjegyekkel történő értékelés
mellett – arra is lehetőség van, hogy a tanulók tudását félévkor, illetve a tanítási év végén
vizsgán (ún. beszámoló vizsgán) értékeljék a pedagógusok.
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Kulcskompetenciák, kompetenciafejlesztés
Anyanyelvi kommunikáció
A tanuló hétköznapi kommunikációs helyzetekben alkalmazza a különféle beszédműfajok
kommunikációs technikáit. Beszélgetés, vita során képes mások álláspontjának értelmezésére,
saját véleménye megosztására, megvédésére vagy korrekciójára. Önállóan olvas és megért
nyomtatott és elektronikus formájú irodalmi, ismeretterjesztő szövegeket. Szabatosan használja
a választott szakmacsoport tanult szakszókincsét. Kritikus módon vesz részt az
infokommunikációs társadalom műfajainak megfelelő információszerzésben és
információátadásban. Képes szövegalkotásra a társadalmi (közösségi) élet legfontosabb
területein a papíralapú és az elektronikus műfajokban. Törekszik a normakövető helyesírásra,
képes az önálló kézikönyvhasználatra. Képes egyes nem verbális természetű információk
verbális leírására, értelmezésére.

Idegen nyelvi kommunikáció
Megérti és használja a gyakoribb mindennapi kifejezéseket és a nagyon alapvető fordulatokat,
amelyek célja a mindennapi szükségletek konkrét kielégítése. Képes egyszerű interakcióra, ha
a másik személy lassan, világosan beszél és segítőkész.

Matematikai kompetencia
A tanuló képes matematikai problémák megoldása során és mindennapi helyzetekben egyszerű
modellek alkotására, illetve használatára. Felismer egyszerű ok-okozati összefüggéseket,
logikai kapcsolatokat, és törekszik ezek pontos megfogalmazására. Gyakorlott a mindennapi
életben is használt mennyiségek becslésében, a mennyiségek összehasonlításában. Képes
következtetésre épülő problémamegoldás során egyszerű algoritmusok kialakítására,
követésére. Képessé válik konkrét tapasztalatok alapján az általánosításra, matematikai
problémák megvitatása esetén is érvek, cáfolatok megfogalmazására, egyes állításainak
bizonyítására.

Természettudományos és technikai kompetencia
A tanuló ismereteinek segítségével, a megfelelő módszerek felhasználásával képes leírni és
magyarázni a természet egyszerűbb jelenségeit és folyamatait. A technikai fejlődés
fontosságának felismerése mellett belátja az alkalmazott technikák és technológiák előnyeit,
korlátait és kockázatait. Képes mozgósítani és alkalmazni természettudományos és műszaki
műveltségét a tanulásban, a választott szakma elsajátítása során és a hétköznapi életben
felmerülő problémák megoldásában. Belátja a fenntarthatóságot középpontba állító környezeti
szemlélet fontosságát, képes és akar cselekedni ennek megvalósulása érdekében.
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Digitális kompetencia
A tanuló képes a számítógép használatára, lehetőségeinek önálló alkalmazására a tanulásban és
a mindennapi életben, nyitott és motivált az IKT nyújtotta lehetőségek kihasználásában.
Gyakorlottan kapcsolódik be az információ-megosztásba, képes részt venni az érdeklődési
körének, választott szakterületének megfelelő együttműködő hálózatokban. Felismeri és ki is
használja az IKT nyújtotta lehetőségeket a feladatok, problémák megoldásában saját
szakterületén. A tanulóban kialakul az IKT alkalmazásának megfelelő helyes magatartás,
elfogadja a kommunikáció és az információ-felhasználás etikai elveit. Felismeri az IKT
interaktív használatából adódó veszélyeket, tudatosan törekszik ezek mérséklésére.

Szociális és állampolgári kompetencia
A tanuló nyitott más kultúrák, más népek hagyományainak, szokásainak megismerésére,
megérti és elfogadja a kulturális sokszínűséget. Ismeri és helyesen használja az
állampolgársághoz kapcsolódó alapvető fogalmakat. Képes együttműködni a társaival az
iskolai és az iskolán kívüli életben egyaránt, vállal feladatokat különböző, általa választott
közösségekben. Képes társai számára segítséget nyújtani ismert élethelyzetekben felbukkanó
problémák megoldásában. Megérti és elfogadja, hogy a közösség tagjai felelősek egymásért,
ennek figyelmen kívül hagyása pedig akár súlyos következményekkel is járhat. Képes
megfogalmazni véleményét a közösséget érintő kérdésekben, meghallgatja és képes elfogadni
mások érvelését. A magyar és az európai kultúra, illetve hagyományok megismerésével
kialakul a tanulóban az országhoz, a nemzethez, az EU-hoz és általában az Európához való
tartozás tudata.
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A szakmai oktatás pedagógiai értékei, céljai
Iskolánk pedagógiai célja az általánosan művelt, szakmailag jól képzett, képesítésének
megfelelő munkakör ellátására, ill. szakirányú továbbtanulásra alkalmas, testileg, lelkileg
harmonikusan fejlett tanulók nevelése. Tanulóink kellő szaktudás birtokában igényes, kreatív,
vállalkozó szellemű, érett, autonóm személyiségként fejezzék be az oktatást.
Ennek érdekében törekszünk
 A NAT és a kerettantervek, valamint a programtantervek követelményeinek megfelelő
szintű alapműveltség elsajátíttatására, valamint a társadalmi, gazdasági igényekhez igazodó
szakmai végzettség megszerzéséhez szükséges ismeretek, készségek átadására. Tanulóink
sokoldalú, önálló, céltudatos, felelősséget vállaló, kötelességtudó, a munkát szerető,
önművelésre képes személyiségének kialakítására.
 A tanulókban az iskolai tevékenységeik során kialakítani az egészség, az emberi
környezet és a természet megóvására irányuló felelősségérzetet, kialakítani az igényt a
társakkal való együttműködő, egyenrangú és szolidáris viszony létrehozására, a közösségi
és az egyéni érdekek egyensúlyának megteremtésére. A tanulók tekintsék sajátjuknak a
nemzeti és az egyetemes emberi értékeket és követendő magatartásmintákat, váljanak
nyitottá a különböző kultúrák iránt.
 Az iskolában folyó nevelés-oktatás célja, hogy a tanulók alkalmassá váljanak az önálló,
felelős döntéseken alapuló, elsősorban a szakmai területeken folyamatosan fejlődő,
megújuló alkotómunkára, a termelési, szolgáltatási és más társadalmi értékteremtési
folyamatok alakítására, a munkaerőpiac elvárásainak teljesítésére.
 A tanítási-tanulási folyamat során alakuljon ki a tanulókban az igény és a képesség az
ismeretek önálló megszerzésére, azok összefüggéseinek felismerésére, értelmezésére,
hasznosítására. Fejlődjön fogalmi gondolkodásuk, problémamegoldó képességük,
anyanyelvi és idegen nyelvi kommunikációs, valamint informatikai tudásuk. A tanulókban
fejlődjön ki a tanulásuk, munkájuk eredményessége, minősége iránti igényesség, a
tevékenységeikkel kapcsolatos felelősségérzet.
 A fejlesztések során hangsúlyosan kezeljük a kompetenciafejlesztéseket, hangsúlyosan
a NAT-ban és a kerettantervekben megfogalmazott kulcskompetenciákat, valamint a
szakképzéshez kapcsolódó képzési és kimeneti követelményekben és a programtervekben
megfogalmazottakat.

Az oktatók, szakképzést megvalósító pedagógusok feladatai, kötelezettségei
Az oktató, szakképzést megvalósító pedagógus alapvető feladata a tanuló, illetve a képzésben
részt vevő személy oktatása, illetve szakmai képzése, a kerettantervekben, a képzési és kimeneti
követelményekben és a programtantervben meghatározott törzsanyag átadása, elsajátításának
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ellenőrzése, sajátos nevelési igényű tanuló, illetve képzésben részt vevő kiskorú személy esetén
az egyéni fejlesztési tervben foglaltak figyelembevételével.
Az oktató, szakképzést megvalósító pedagógus kötelessége, hogy
 szakmai oktató munkája során gondoskodjon a tanuló személyiségének fejlődéséről,
tehetségének kibontakoztatásáról, ennek érdekében tegyen meg minden tőle elvárhatót,
figyelembe véve a tanuló egyéni képességeit, adottságait, fejlődésének ütemét,
szociokulturális helyzetét,
 előmozdítsa a tanuló erkölcsi fejlődését, a közösségi együttműködés magatartási
szabályainak elsajátítását, és törekedjen azok betartatására,
 egymás szeretetére és tiszteletére, a családi élet értékeinek megismerésére és
megbecsülésére, együttműködésre, környezettudatosságra, egészséges életmódra,
hazaszeretetre nevelje a tanulókat,
 érdemjegyekkel vagy szövegesen, sokoldalúan, a követelményekhez igazodóan
értékelje a tanulók munkáját,
 a tanulók pályaorientációját, aktív szakmai életútra történő felkészítését folyamatosan
irányítsa,
 a tanuló testi-lelki egészségének fejlesztése és megóvása érdekében tegyen meg minden
lehetséges erőfeszítést: felvilágosítással, a munka- és balesetvédelmi előírások betartásával
és betartatásával, a veszélyhelyzetek feltárásával és elhárításával,
 az ismereteket tárgyilagosan, sokoldalúan és változatos módszerekkel közvetítse,
 oktatómunkáját éves és foglalkozás szinten, tanulócsoporthoz igazítva, szakszerűen
megtervezve végezze,
 irányítsa a tanulók tevékenységét,
 a tanulók, a szakképzésben résztvevő személyek, a kiskorú tanulók törvényes
képviselői, valamint az intézmény alkalmazottainak emberi méltóságát és jogait
maradéktalanul tiszteletben tartsa, javaslataikra, kérdéseikre érdemi választ adjon,
 részt vegyen a számára előírt továbbképzéseken, folyamatosan képezze magát,
 a szakképző intézmény szakmai programjában és szervezeti és működési
szabályzatában előírt valamennyi feladatát maradéktalanul teljesítse,
 hivatásához méltó magatartást tanúsítson,
 a tanuló érdekében együttműködjön a szakképző intézmény más alkalmazottaival és
más intézményekkel.
Az osztályfőnök feladatai továbbá, hogy
 Az iskola szakmai programjának szellemében neveli osztályának tanulóit, munkája
során maximális tekintettel van a személyiségfejlődés jegyeire.
 Segíti és koordinálja az osztályban tanító oktatók munkáját. Kapcsolatot tart a
gyakorlati képzőhellyel.
 Figyelemmel kíséri a tanulók tanulmányi előmenetelét, az osztály fegyelmi helyzetét.
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Ellátja az osztályával kapcsolatos ügyviteli teendőket: elektronikus napló vezetése,
ellenőrzése, bizonyítványok megírása, törzslapok naprakész vezetése.
Rendkívüli esetekben órát látogat az osztályban.
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1. Szociális gondozó és ápoló szakképesítés (kifutó jelleggel)
23/2018. (VII. 18.) EMMI rendelet az emberi erőforrások minisztere ágazatába tartozó
szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 27/2016. (IX. 16.) EMMI rendelet
módosításáról (Hatályos: 2018.08.02-től)
A szakképesítés azonosító száma: 34 762 01
A szakmacsoport száma és megnevezése: 2. Szociális szolgáltatások
Ágazati besorolás száma és megnevezése: III. Szociális
A szakképzési évfolyamok száma: 2
Elméleti képzési idő aránya: 60 %
Gyakorlati képzési idő aránya: 40% (az összefüggő szakmai gyakorlat és a szakmai
készségfejlesztés is beleértendő)
Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség (Kizárólag szakmai elméleti és gyakorlati
– két évfolyamos – oktatás esetén középiskola tízedik évfolyam)
Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
Pályaalkalmassági követelmények: A képzés célja:
A szakképesítés munkaterületéhez tartozó legjellemzőbb munkakörök, foglalkozások
betöltéséhez szükséges kompetenciák elsajátíttatása.
A szakképesítéssel rendelkező képes legyen:













olvasott, írott köznyelvi és szakmai szöveget megérteni
köznyelvi és szakmai szöveget írni
információk gyűjtésére
a különböző helyzetben élő emberek iránti empátiára, toleranciára
érzelmileg stabil, kiegyensúlyozott magatartásra
elhivatott, segítőkész kapcsolatteremtésre
adekvát kommunikációra, nondirektív segítő beszélgetésre
klienseit motiválni
felelősségteljes, nyitott hozzáállásra
általános ismereteket speciális helyzetekben alkalmazni
a szociális veszélyhelyzetek, problémák felismerésére
a szakmai etikai szabályok betartására, a szakmai értékek képviseletére
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módszeres, pontos munkavégzésre
info-kommunikációs eszközök és a számítógép használatára
gyakorlatias feladatértelmezésre
az egészségügyi ellátás állóeszközeinek, az ápolás eszközeinek használatára és a
szükséges műszerek kezelésére
az gyógyászati segédeszközök, a kényelmi eszközök használatára, karbantartására,
tisztítására
az elsősegélynyújtáshoz szükséges eszközök és kötszerek használatára
háztartási gépek és konyhatechnikai eszközök használatára és a textíliák használatára,
tisztítására

A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:






A szociális gondozó és ápoló szociális szakember irányításával képes az idős és a
fogyatékos ellátás intézményi és intézményen kívüli, a személyes szolgáltatások
területén szükséges szociális gondozási feladatok ellátására.
Munkája eredményessége érdekében a kliensekkel és munkatársaival személyes
kapcsolatokat kialakít ki, velük együttműködik.
Felméri a fogyatékos és az idős ember sajátos szükségleteit, és az ápolási, gondozási,
fejlesztési, rehabilitációs tervnek, programnak megfelelően nyújtja az alap- és a
személyre szóló szolgáltatásokat.
Ha szükséges, baleset vagy hirtelen egészségromlás esetén elsősegély nyújtására is
képes.
A munkához kapcsolódó adminisztrációs feladatokat ellátja.

A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
Iskolai rendszerű szakképzés esetén:
 Az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak
– a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint – egyenértékűek az adott
követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.
 A képzés során elkészített alábbi munkák bemutatása, leadása legkésőbb az utolsó
tanítási napon:
o “Egy fogyatékossággal élő és egy idős ember szükségletfelmérésének
bemutatása” (1–1 gépelt oldal terjedelemben);
o “Egy konkrét ellátott körül végzett, előzetesen megvalósított, egybefüggő, két
hetes ápolási–gondozási gyakorlatról szóló napló”, mely a napi ápolási
gondozási feladatainak felsorolásán túl 1 oldal terjedelemben röviden bemutatja
az intézményt és az ott folyó munkát (összesen legalább 6 oldal terjedelem);
o “A képzés során összegyűjtött, a gondozási folyamathoz kapcsolódó
adminisztrációs tevékenység során használt nyomtatvány–sablonok”;
 A 120 órás (60 óra segítő kapcsolat kommunikációja és 60 óra készségfejlesztés a segítő
kapcsolat működtetéséhez) szakmai készségfejlesztésről szóló igazolás
A kerettantervben előírt (demonstrációs/gyakorló termi, valamint a gyakorlati követelmények
teljesítésére alkalmas szociális és egészségügyi ellátórendszer intézményeiben tereptanár,
vagy szociális és/vagy egészségügyi felsőfokú végzettséggel rendelkező szakember –
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továbbiakban gyakorlatvezető – irányításával) letöltött, a gyakorlatvezető által minimum
elégségesre (2) értékelt gyakorlat teljesítéséről szóló igazolás.

A szakképesítés óraterve esti rendszerű oktatásra:
30/2016. (VIII. 31.) NGM rendelet a szakképzési kerettantervekről
(Hatályos: 2016.09.01-től)

Szakmai
követelménymodulok
11499-12
Foglalkoztatás II.
11497-12
Foglalkoztatás I.

10569-16
Gondozási-ápolási
alapfeladatok

10570-16
A szükségletek
felmérése

10571-16
Sajátos gondozási
feladatok

A képzés óraszáma
Tantárgyak

1. évfolyam 2. évfolyam
e

gy

e

össz

után

gy

Foglalkoztatás II.

9

9

Foglalkoztatás I.

37

37

Szakmai készségfejlesztés
és kommunikációs
gyakorlat
Szociálpolitikai, jogi és
etikai ismeretek
Pszichológiai
alapismeretek
Egészségügyi
alapismeretek
Ápolási, gondozási
alapismeretek
Megfigyelési és
elsősegélynyújtási
gyakorlat
Társadalomismeret
Klinikai ismeretek
Ápolási gyakorlat
Gondozási ismeretek
A gondozási szükségletek
felmérésének gyakorlata
Monitorozó gyakorlat
Szociális munka elmélete
Szociális munka
gyakorlata
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54
53

56

110
109

56

86

86
118

127

9

65

65

64

64

27
92
43
43

27
92
43
43
21

21

65

65
74

74
19

ögy
1.évf.

19

Szociális gondozás
Szociális gondozás
gyakorlata
Mentálhigiéné
Esetmegbeszélés és
szupervízió a gyakorlaton
10572-12
Gondozási-ápolási
adminisztráció
Szabadsáv
Összesen:

21

56

19
44
32
455 300
755

77
29

29

A szociális adminisztráció

205

102

102

29

29

19

38

39
26
447 205
652

141
1407
96
1503

2. Festő, mázoló, tapétázó szakképesítés (kifutó jelleggel)
Az innovációért és technológiáért felelős miniszter 9/2018. (VIII. 21.) ITM rendelete a
nemzetgazdasági
miniszter
hatáskörébe
tartozó
szakképesítések
szakmai
és
vizsgakövetelményeiről szóló 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet módosításáról
(Hatályos: 2018.09.01-től)
A szakképesítés azonosító száma: 34 582 04
A szakmacsoport száma és megnevezése: 9. Építészet
Ágazati besorolás száma és megnevezése: XVI. Építőipar
A szakképzési évfolyamok száma: 2
Elméleti képzési idő aránya: 30 %
Gyakorlati képzési idő aránya: 70%
Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség
Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek
A képzés célja:
A szakképesítés munkaterületéhez tartozó legjellemzőbb munkakörök, foglalkozások
betöltéséhez szükséges kompetenciák elsajátíttatása.
A szakképesítéssel rendelkező képes legyen:














felületvizsgálatot, feltárást végezni, kül- és beltérben
a meglévő bevonat rétegrendjének felépítését vizsgálni, kül- és beltérben, az
eredményeket írásos feljegyzésben dokumentálni
szakmai javaslatot adni a felújítandó felület minősítéséről
anyagmennyiséget számolni tervrajzról, és helyszínen
vizsgálatok eredménye függvényében a felületet előkezelni
felvonulni a munkaterületre a szükséges gépekkel, szerszámokkal, eszközökkel
nem festendő felületeket megóvni (takarást, maszkolást végezni)
az alapvakolat felületét kijavítani kül- és beltérben
sarok-, nyílászárók káváinak, sarokkiképzéseinek kialakítását javítani (élvédő)
különböző glettanyaggal simítani a felületet kül- és beltérben
építőelemek, burkolóelemek illesztését szakszerűen javítani
alapfelületet erősítősávval erősíteni
elvégezni a tapétázás előkészítő munkálatait
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makulatúrázni
ragasztót keverni, előkészíteni, próbaragasztás végezni
tapétát méretre vágni
tapétát ragasztani
lesimítani a tapétát
kézi, gépi csiszolással finomítani a felületet
választott technikának megfelelő alapozást (impregnálást) végezni
színezés esetén beállítani a szükség színárnyalatot, konzisztenciát, próbafestést
végezni
közbenső réteget felhordani
szükség szerint finomjavítást végezni
fedőréteget felhordani különféle anyagokkal, mázolni; kül – és belterületen egyaránt
mészfestést készíteni új vagy régi felületre kül- és beltérben, fehér, és színes kivitelbe
homlokzat színezését megtervezni, elkészíteni különböző vékonyvakolattal, szilikát
festékkel
fröcskölést, durva színfröcskölést készíteni
határoló, díszítő vonalozást, sablonálást készíteni
mintanyomó hengerezést készíteni
egyszerű díszítőelemeket felhelyezni kül- és beltérben
egyszerű faerezet utánzatot festeni
betartani a munkavédelmi, biztonságtechnikai, tűz- és környezetvédelmi előírásokat
elvégezni a szükséges utómunkálatokat (szerszám-, eszköztakarítás, munkaterület
takarítása, anyagtárolás, hulladékkezelés)
munkaterületet átadni

A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:




Festő, mázoló, tapétázó feladata a szakszerű felületdiagnosztika, felület előkészítése –
előkezelése, festés, mázolás, díszítés, tapétázás, vékonyvakolat felhordása, felújítási
munkák végzése.
Tevékenységét a kézi és gépi festési technológiák alkalmazásával önállóan, a
biztonsági előírásai szerint végzi.
Tevékenységével a festési folyamat alkalmazásán keresztül részt vesz a technológiai
folyamatok, a minőség és a munkabiztonság betartásában

A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:


Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban
foglaltak szerint teljesített tantárgyak – a szakképzési kerettantervben meghatározottak
szerint – egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga
teljesítésével.
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A szakképesítés óraterve esti rendszerű oktatásra:
30/2016. (VIII. 31.) NGM rendelet a szakképzési kerettantervekről
(Hatályos: 2016.09.01-től)

A képzés óraszáma

Szakmai
Tantárgyak
követelménymodulok
11500-12
Munkahelyi egészség
és biztonság
11499-12
Foglalkoztatás II.
11497-12
Foglalkoztatás I
10101-12
Építőipari közös
tevékenység
10104-12
Szobafestő, díszítő
munkák

1.évf
e

Munkahelyi egészség és
biztonság

gy

2.évf.
e

össz

gy

9

9

Foglalkoztatás I

37

37

10

75

10103-12
Mázolási munkák fa-,
Mázolási munkák
fal-, fém és speciális
gyakorlata
felületeken
Tapétázási munkák
10105-12
Tapétázási munkák
Tapétázási munkák
gyakorlata
Szabadsáv
Összesen:

65

22

22
65

102

37
216

65

167

65

383
93

28
86

208

1.évfután

11

11

Foglalkoztatás II

Építőipari alapismeretek
Építőipari alapismeretek
gyakorlat
Falfelület festése,
díszítése
Falfelület festésének,
díszítésének gyakorlata
Mázolás

ögy

112

198
102

37
86

149

235

22
54
293 464
757

0
65
158 493
651

141
1408

96
1504

3. Burkoló szakképesítés (kifutó jelleggel)
Az innovációért és technológiáért felelős miniszter 9/2018. (VIII. 21.) ITM rendelete a
nemzetgazdasági
miniszter
hatáskörébe
tartozó
szakképesítések
szakmai
és
vizsgakövetelményeiről szóló 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet módosításáról
(Hatályos: 2018.09.01-től)
A szakképesítés azonosító száma: 34 582 13
A szakmacsoport száma és megnevezése: 9. Építészet
Ágazati besorolás száma és megnevezése: XVI. Építőipar
A szakképzési évfolyamok száma: 2
Elméleti képzési idő aránya: 30 %
Gyakorlati képzési idő aránya: 70%
Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség
Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
Pályaalkalmassági követelmények: A képzés célja:
A szakképesítés munkaterületéhez tartozó legjellemzőbb munkakörök, foglalkozások
betöltéséhez szükséges kompetenciák elsajátíttatása.
A szakképesítéssel rendelkező képes legyen:










alkalmazni és értelmezni a műszaki ábrázolás módszereit, értelmezni az építészeti
terveket, egyszerű burkolati tervet készíteni
a munkaterület felmérését követően a mellékelt tervek alapján megtervezni a munka
technológiai sorrendjét és meghatározni az ahhoz szükséges anyagmennyiséget
alkalmazni a munkavégzéshez szükséges eszközöket, szerszámokat, gépeket,
berendezéseket és mérőeszközöket
a burkolat alatti aljzatot, a burkolat fogadófelületét előkészíteni hidegburkolat
elhelyezésére
vízszintes és függőleges felületre kültéri- és beltéri hidegburkolatot, díszburkolatot,
mozaik burkolatot készíteni
speciális burkolatot készíteni (üzemi körülmények, különleges szerkezek)
falazott és ragasztott homlokzatburkolatot készíteni
térburkolatokat készteni
a meghibásodott burkolatot javítani, cserélni, bontani
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szükséges munkaállványt építeni és bontani
a munkával kapcsolatos dokumentációt kitölteni
munkaterület, eszközök és szerszámok karbantartásával, tisztán tartásával összefüggő
tevékenységeket elvégezni
munkája során betartani a tűzvédelmi-, munka-, és balesetvédelmi szabályokat,
ellenőrizni a felhasználásra kerülő anyagokat, biztosítani azok szakszerű tárolását,
felhasználását
gondoskodni a munkaterület folyamatos tisztántartásáról
gondoskodni a keletkező hulladékok, veszélyes hulladékok szabályszerű elhelyezéséről
átadni a munkát a munkáltatójának, levonulni a munkaterületről

A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:
 A burkoló szakember az épületek, építmények kültéri és beltéri hidegburkolatait, díszítő
burkolatait készíti, azokat javítja, felújítja és bontja. Homlokzat-, lábazat burkolatokat
és térburkolatokat készít, javít, bont.
A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:


Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban
foglaltak szerint teljesített tantárgyak – a szakképzési kerettantervben meghatározottak
szerint – egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga
teljesítésével.

A szakképesítés óraterve esti rendszerű oktatásra:
30/2016. (VIII. 31.) NGM rendelet a szakképzési kerettantervekről
(Hatályos: 2016.09.01-től)

Szakmai
Tantárgyak
követelménymodulok
11499-12
Foglalkoztatás II.
11497-12
Foglalkoztatás I.
10101-12
Építőipari közös
tevékenység
11855-16
Burkolás előkészítés

A képzés óraszáma
1. évf
e

2. évf

gy

e

ögy
össz

gy

Foglalkoztatás II.

11

11

Foglalkoztatás I.

43

43

Építőipari alapismeretek
Építőipari alapismeretek
gyakorlat
Burkolás előkészítés
Burkolás előkészítés
gyakorlat
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65

74

9

22

22
43

99

56
43

37

80

1.évf
után

11856-16
Hidegburkolás
11857-16
Speciális burkolás
11725-16
Térburkolás

Hidegburkolás
Hidegburkolás gyakorlat
Speciális burkolás
Speciális burkolás
gyakorlat
Térburkolás
Térburkolás gyakorlat
Szabadsáv

Összesen:

211

22

167

96
318
80

149

300

74
151

43

37
151

22
23
272
757

65
53
485

56
3
62
179 471
650

22
121
141
1407

96
1503

Pedagógiai munkatárs
A szakképesítés azonosító száma: 54 140 03
A szakmacsoport száma és megnevezése: 3. Oktatás
Ágazati besorolás száma és megnevezése: IV. Pedagógia
A szakképzési évfolyamok száma: 2 (szakgimnáziumi oktatás)
A szakmaterület a pedagógiai ágazat szakképesítéseit foglalja magába, melyek a felnövekvő
nemzedék gondozási, nevelési feladatait irányító, segítő szakember mellett a szakmairánytól
függően munkáját bölcsődében, integrált óvodában, iskolában, speciális óvodában, iskolában,
speciális gyermekotthonban, speciális lakásotthonban és felnőtt fogyatékkal élők intézményében
végzett munkára irányulnak.

212

KÉPZÉSI PROGRAM – a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény alapján
Célok, feladatok
A szakképző iskolai képzés különös hangsúlyt helyez arra, hogy a tanítási-tanulási folyamat
megalapozza és továbbfejlessze a tanulók képességeit, motivációit az egész életen át tartó
tanuláshoz; beépítse a Nemzeti alaptantervben megfogalmazott tudásértelmezést, és ennek
megfelelően az egész tanítási-tanulási folyamatot a szakmatanuláshoz nélkülözhetetlen
kompetenciák fejlesztésének szolgálatába állítsa.
A szakképző iskola további célja, hogy az egyes integrált tartalmakat hordozó
műveltségi területek segítségével érvényesítse a közismereti és szakmai tananyagok
interdiszciplináris és problémaközpontú szemléletét és szervezését; valamint a tartalmak
feldolgozása, elsajátítása során a köznevelési törvényben előírtaknak megfelelően
érvényesüljön a Nemzeti alaptantervnek a tanulásról és a tanulásszervezésről kialakított
felfogása.
Az egyes műveltségi területek témakörei, témái a valóság problémáit és az azok
felismeréséhez, megértéséhez, kezeléséhez szükséges tudásokat, képességeket is a mindennapi
élet kontextusába helyezik, kiemelve ezzel a társadalmilag releváns, alkalmazható tudás
fontosságát.
A Pannon Oktatási Központ Gimnáziumban a felnőtt tanulók felnőttképzési jogviszony
keretében kerülnek beiskolázásra, érettségi végzettséggel kizárólag szakmai vizsgára történő
felkészítés valósul meg – mind a szakképző iskolai, mind a technikumi oktatásban –, a
szakképző iskolában alapfokú végzettséggel történő beiskolázás esetén közismereti oktatással
egészül ki a szakképzés „alapozó” szakasza.
A szakképző iskolába történő felvétel során a köznevelési intézményben, szakképző
intézményben (a korábbi szakmunkás, vagy szakközépiskolában, szakgimnáziumban is),
folytatott korábbi tanulmányokat a megegyező tartalmú követelmények teljesítésébe be kell
számítani, mind a közismereti, mind a szakmai tananyag vonatkozásában. A korábbi
tanulmányok beszámításának elbírálása minden esetben egyénileg történik (a bemutatott
bizonyítványok alapján), az intézmény képzési programjában meghatározott óraszámok
korábbi teljesítése esetén a képzésben résztvevő mentesíthető az érintett tantárgyak tanulása
alól.
Fejlesztési területek – nevelési célok
A helyi tanterv kialakításakor törekedni kell arra, hogy az iskolatípus céljainak megvalósítása
érdekében a tanulók közismereti tudása a szakmai ismeretek elsajátításához is hozzájáruljon.
Továbbá a hároméves nevelési-oktatási-képzési folyamat után a tanuló számára a további
tanulási utak is elérhetővé váljanak, azaz az egész életen át tartó tanulás megalapozása is fontos
fejlesztési feladat.
Az erkölcsi nevelés
A tanulóban kialakul a kötelességtudat, érti egyéni és közösségi (társadalmi) felelősségének
jelentőségét. Felismeri, hogy az egyes törvények és társadalmi egyezségek általában azért
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érvényesek, mert saját magunk által választott etikai elvek követésén alapszanak. Megérti és
belátja a normakövetés társadalmi jelentőségét és a normaszegés következményeit. Ismer
közösségi egyezségeket és normákat, képes egy-egy közösség etikai elveinek felismerésére és
a különböző kultúrák etikai elveinek összevetésére. Képes bizonyos értékkonfliktusok
felismerésére, ismer eseteket, példákat ezek kezelésére.
Nemzeti öntudat, hazafias nevelés
Megnevez és felismer magyar történelmi személyiségeket, feltalálókat, tudósokat, művészeket,
sportolókat, tudatosul benne munkásságuk jelentősége. Ismer a szakmája fejlődésével
kapcsolatos fontosabb magyar találmányokat, szakmájában ismert kiemelkedő magyar
személyiségeket. Tisztában van nemzeti ünnepeink jelentőségével, hagyományaival. Ismeri
lakóhelye és iskolája környékének természeti és kulturális örökségét. Ismeri a nemzeti kultúrák
jelentőségét, tiszteli a különböző népek és kultúrák hagyományait.
A családi életre nevelés
A tanuló jártas a munkaeszközök célszerű, gazdaságos használatában, kialakítja egyéni,
eredményes munkamódszereit. Megismeri a háztartásban, közvetlen környezetében
alkalmazott, felhasznált anyagokat (különös tekintettel az egészségkárosító anyagokra). Képes
önálló életvitelét, önmaga ellátását megszervezni. Képes szükségletei tudatos rendszerezésére,
rangsorolására, megismeri a takarékosság, takarékoskodás alapvető technikáit. Készül az
örömteli, felelősségteljes párkapcsolatra, a családi életre. Ismeri a családtervezési módszerek
alkalmazásának módját, ezek előnyeit és kockázatait, tud ezzel kapcsolatban információkat
keresni és azokat döntéseiben felhasználni. Tud információkat szerezni a szexuális
problémákkal kapcsolatban, ugyanakkor képes felismerni egyes információforrások veszélyeit.
Tudja, hová fordulhat krízishelyzetekben. Képes tájékozódni a gyermekszülést és az
örökbefogadást érintő kérdésekről. Érti a családnak a társadalomban betöltött szerepét. Érti a
családtagok felelősségét a család egységének megtartásában, belátja a szerepek és feladatok
megosztásának módjait, jelentőségét. A tanuló értelmezi a szülői és gyermeki felelősség
fogalmát, tiszteli a különböző generációk tagjait.
A testi és lelki egészségre nevelés
A tanuló tudja, hogy környezetünk is hatással van testi és lelki egészségünkre, ezért igényévé
válik környezetének tisztán tartása, szépítése és a személyes higiéné. Tájékozott az e
témakörben meglévő elemi lakossági szolgáltatásokról, azok használatáról. Ismeri a kultúra
szerepét a lelki egészség megőrzésében. Tudatában van annak, hogy életvitelét számos minta
alapján, saját döntéseinek sorozataként alakítja ki, és hogy ez a folyamat hatással van testi és
lelki egészségére. Ismeri az egészségre káros, szenvedélybetegségek kialakulásához vezető
élvezeti szerek használatának kockázatait, tudatosan tartózkodik ezektől. Képes értelmezni a
gyógyszerekhez tartozó betegtájékoztatót. Ismeri az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés
módját, képes tájékozódni a betegjogokról és az orvosválasztás lehetőségeiről. Tisztában van a
védőoltások szerepével, tud példákat sorolni védőoltásokra.
Állampolgárságra, demokráciára nevelés
A tanuló érti az egyén felelősségét a közösség fenntartásában és a normakövetésben. Ismeri
alapvető állampolgári jogait és kötelességeit. Ismeri a normaszegések társadalmi jelentőségét.
Gyakorolja jogait és kötelességeit környezetében, ismeri és tiszteli szűkebb közösségei tagjait,
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törekszik a helyi közösségekkel való jó együttműködésre. Ismeri a civil szervezetek működési
formáit és lehetőségeit.
Önismeret és a társas kapcsolati kultúra fejlesztése
A tanulóban tudatosul, hogy számos olyan mindennapi élethelyzet van, ahol az ember
személyisége alapvető befolyással bír céljai elérésére, a társas kapcsolatai alakítására, feladatai
elvégzésére. Tisztában van a társas kapcsolatok építésének lényegével és az emberi
együttműködés lehetőségeivel. Tud különbséget tenni az ideális és a reális énkép között, és
tisztában van azzal, hogyan befolyásolhatja a társas környezet az önmagukról alkotott képet.
Felismeri a normakövetés szerepét, fontosságát.
Felelősségvállalás másokért, önkéntesség
A tanuló felismeri, ha szűkebb vagy tágabb környezetében egyes emberek vagy csoportok
segítségre szorulnak. Az adott helyzethez és lehetőségeihez mérten kötelességének érzi a
segítségnyújtást és próbálja ebbe társait is bevonni. Egyes helyzetekben képes felelősséget
vállalni másokért (társaiért, a környezetében élő rászorultakért), és vállalásaiért helyt is áll.
Felismeri, hogy a beteg, sérült, fogyatékkal élő embereken egyes helyzetekben kötelessége
segíteni. Tisztában van az önkéntesség értékével, jelentőségével, formáival.
A tanulás tanítása
A tanuló megismer olyan alapvető tanulást segítő technikákat, amelyek segítségével
hatékonyabbá teszi az önálló felkészülését, pl. a tanuláshoz szükséges külső (rend, fény, csend)
és belső (munkakedv, jutalom, kíváncsiság, elérendő cél) feltételeket. Tud a tanult témák
kapcsán tájékozódni a könyvtárban (pl. egyszerűbb kézikönyvekben) és a világhálón. Ismer
tudásmegosztó és tudásépítő platformokat. Képes gondolatait, megállapításait kifejezni,
nyelvileg szabatosan indokolni. Megismeri saját tanulási stílusát, ezzel hatékonyabb
információfeldolgozásra képes, tudatában van, mely területeket kell fejlesztenie. Elegendő
önismerettel, önértékeléssel, önbizalommal rendelkezik ahhoz, hogy megfelelő teljesítményt
nyújtson, de tisztában van vele, hogy ehhez megfelelő fizikai állapotban kell lennie. Ismer olyan
módszereket, amelyekkel ezt megteremtheti.
Pályaorientáció
A tanuló tisztában van azzal, milyen személyes tulajdonságokkal, ismeretekkel, gyakorlatokkal
és képességekkel rendelkezik. Érti, hogy ezek közül melyek piacképesek és melyek állnak
kapcsolatban az általa kitűzött céllal, illetve, hogy a munkáltató érdeklődését melyek keltik fel
igazán. Megfelelő ismeretekkel rendelkezik tervezett szakmájával kapcsolatban,
munkaerőpiaci lehetőségeiről, munkavállalói szerepéről. Rendelkezik ismeretekkel, és
tapasztalatot szerez a felkészült álláskereséshez. Képes önéletrajzot készíteni, vagyis képes
írásban összegezni céljait, képességeit, végzettségét, felkészültségét és mindazt, amit a
munkaadónak egy konkrét állással kapcsolatban nyújtani tud.
Gazdasági és pénzügyi nevelés
A tanuló törekszik arra, hogy a fejlődési, megélhetési, biztonsági, önérvényesítési, társas
szükségleteit minél magasabb szinten, tartalmasabb életvitelben elégítse ki. Érzékeli az anyagi
és a kapcsolati tőke értékét és szerepét a társadalomban. Képes információkat keresni és
értelmezni különböző egyéni pénzügyi döntésekkel (pl. befektetések, hitelek) kapcsolatban.
Kellő ismerettel rendelkezik ahhoz, hogy számlát nyisson, és azt használja.
215

Médiatudatosságra nevelés
A tanuló tudatosan választ a tanulását, művelődését és szórakozását segítő médiumok között.
Képes a média által alkalmazott figyelemfelkeltő eszközöket, képi és hangzó
kifejezőeszközöket értelmezni, médiatartalmakat használni. Megfelelő kommunikációs
stratégiával rendelkezik a nem kívánatos tartalmak elhárítására.
Fenntarthatóság, környezettudatosság
A tanuló érti a fenntartható fejlődés jelentőségét. Belátja, hogyan vezetett az emberiség
tevékenysége környezeti problémák kialakulásához, érti ezek kockázatát és látja ezzel
kapcsolatos felelősségét. Ismer egyes globális problémák és a lokális cselekvések, valamint az
egyéni életvitel közötti összefüggéseket. A tanuló saját életvitelével tekintettel van a
fenntarthatóság kritériumaira. Képes a fenntarthatósággal kapcsolatban információkat keresni
és értelmezni. Érti a nemzetközi összefogás jelentőségét a fenntarthatósággal kapcsolatban.
Kulcskompetenciák, kompetenciafejlesztés
Az Európai Unió által ajánlott, a Nat-ban meghatározott kulcskompetenciák, az ezeket célzó
kompetenciafejlesztés a szakképző iskolák helyi tanterveinek kialakításakor is mérvadó.
A tanulás kompetenciái
A tanuló a 9-10. évfolyam végére képes figyelmét összpontosítva kitartóan, önállóan tanulni,
saját tanulását megszervezni. A tanuláshoz való hozzáállása pozitív. Képes motivációja
folyamatos fenntartására, felismeri képességeinek, készségeinek erős és gyenge pontjait,
munkáját tárgyilagosan értékeli. Képes arra, hogy szükség esetén tanácsot, támogatást kérjen.
A tanuló megtanulja saját tanulását megszervezni egyénileg és csoportban egyaránt, ideértve
az idővel és az információval való hatékony gazdálkodást is. Ismeri és érti saját tanulási
stratégiáit, felismeri szükségleteit és lehetőségeit. Képes arra, hogy szükség esetén tanácsot,
információt, támogatást kérjen.
A kommunikációs kompetenciák (anyanyelvi és idegen nyelvi)
A tanuló hétköznapi kommunikációs helyzetekben alkalmazza a különféle beszédműfajok
kommunikációs technikáit. Beszélgetés, vita során képes mások álláspontjának értelmezésére,
saját véleménye megosztására, megvédésére vagy korrekciójára. Önállóan olvas és megért
nyomtatott és elektronikus formájú irodalmi, ismeretterjesztő szövegeket. Szabatosan használja
a választott szakmacsoport tanult szakszókincsét. Mérlegelő módon vesz részt az
infokommunikációs társadalom műfajainak megfelelő információszerzésben és
információátadásban. Képes szövegalkotásra a társadalmi (közösségi) élet legfontosabb
területein a papíralapú és az elektronikus műfajokban. Törekszik a normakövető helyesírásra,
képes az önálló kézikönyvhasználatra. Képes egyes nem verbális természetű információk
verbális leírására, értelmezésére.
Valós élethelyzetekben is tudja használni a tanult idegen nyelvet a produktív készségek (írás és
beszéd) alkalmazásával is. Megérti a fontosabb információkat a világos, mindennapi
szövegekben. Egyszerű, összefüggő szöveget tud alkotni ismert vagy az érdeklődési körébe
tartozó témában. Megérti és használja a gyakoribb mindennapi kifejezéseket és a nagyon
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alapvető fordulatokat, amelyek célja a mindennapi szükségletek konkrét kielégítése. Képes
egyszerű interakcióra, ha a másik személy lassan, világosan beszél és segítőkész.
A digitális kompetenciák
A tanuló egyre motiváltabbá válik az IKT-eszközök használatában. A tanuló képes a
számítógép használatára, lehetőségeinek önálló alkalmazására a tanulásban és a mindennapi
életben. Nyitott és motivált az IKT nyújtotta lehetőségek kihasználásában. Gyakorlottan
kapcsolódik be az információmegosztásba, képes részt venni az érdeklődési körének, választott
szakterületének megfelelő együttműködő hálózatokban. Felismeri és ki is használja az IKT
nyújtotta lehetőségeket a feladatok, problémák megoldásában saját szakterületén. A tanulóban
kialakul az IKT alkalmazásának adekvát magatartása, elfogadja a kommunikáció és az
információfelhasználás etikai elveit. Felismeri az IKT interaktív használatából adódó esélyeket,
tudatosan törekszik ezek mérséklésére.
A matematikai, gondolkodási kompetenciák
A tanuló képes matematikai problémák megoldása során és mindennapi helyzetekben egyszerű
modellek alkotására, illetve használatára. Felismer egyszerű ok-okozati összefüggéseket,
logikai kapcsolatokat, és törekszik ezek pontos megfogalmazására. Gyakorlott a mindennapi
életben is használt mennyiségek becslésében, a mennyiségek összehasonlításában. Képes
következtetésre épülő problémamegoldás során egyszerű algoritmusok kialakítására,
követésére. Kialakul az absztrakciós, analizáló és szintetizáló képessége. A tanuló mérlegelő
gondolkodásának fejlesztése többek között a feladatok megoldása során kapott eredmények
elemzésén és értékelésén keresztül történik.
A személyes és társas kapcsolati kompetenciák
A tanuló képes együttműködni társaival az iskolai és az iskolán kívüli életben egyaránt. Önként
vállal feladatokat különböző, általa választott közösségekben. Képes társai számára segítséget
nyújtani ismert élethelyzetekhez kapcsolódó problémák megoldásában. Megérti és elfogadja,
hogy a közösség tagjai felelősek egymásért. Képes megfogalmazni véleményét a közösséget
érintő kérdésekben, meghallgatja és képes elfogadni mások érvelését. A magyar és az európai
kultúra, illetve hagyományok megismerésével kialakul a tanulóban az országhoz, a nemzethez
és Európához való tartozás tudata.
A tanulmányok végére képes helyes döntéseket hozni, illetve segítséget elfogadni
konfliktushelyzetekben. Képes a stressz és a frusztráció megfelelő kezelésére. Törekszik a
személyes előítéletek leküzdésére, képes a kompromisszumra.
A kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái
A tanuló képes korának megfelelő, különböző művészeti (zenei, irodalmi, dramatikus,
képzőművészeti, fotó- és film-) élmények több szempontú befogadására, élvezetére. Képes
szabad asszociációs játékokra, gondolatok, érzelmek, hangulatok kifejezésére különböző
művészeti területeken alkalmazott kifejezőeszközök, módszerek, technikák alkalmazásával.
Felismeri, hogy a művészetek érzelmi, gondolati, erkölcsi, esztétikai élmények, a
tapasztalatszerzés forrásai. Tudatosul benne a helyi, a nemzeti, az európai és az egyetemes
kulturális örökség jelentősége. Nyitott műalkotások befogadására, életkorának megfelelő szintű
értelmezésére.
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Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák
A tanuló ismert élethelyzetekben egyre inkább képes mérlegelni, önálló döntéseket hozni és
felmérni döntései következményeit. Terveket készít céljai megvalósításához és – esetenként
segítséggel – meg tudja ítélni ezek realitását. Csoportos feladathelyzetekben részt tud venni a
végrehajtás megszervezésében, a feladatok megosztásában. A tanuló felismeri, hogy a
munkavégzés az egyén, a család és a társadalom létfenntartását biztosítja; belátja, hogy a munka
sokszor küzdelmekkel jár, ugyanakkor személyiségépítő, társadalmi összetartozást is erősítő
tevékenység. Tudatosan készül a munka világához kapcsolódó döntéshelyzetek megismerésére.
A tanuló képes csoportos munkavégzésben részt venni, a közös feladatok, az iskolai élethez
kapcsolódó problémák megoldása során képes a munka megtervezésére és irányítására, társai
vezetésére. Együttműködik társaival, képes a feladatmegoldást segítő információk
megosztására. Vannak elképzelései az egyén társadalmi-gazdasági feladataival, boldogulásával
kapcsolatban. Nyitott a gazdaság működéséhez, az egyén gazdasági szerepéhez (pl. vállalkozás)
kapcsolódó témák iránt, egyre reálisabb elképzelései vannak saját jövőjét illetően. Nyitott és
érdeklődő a mindennapi életét érintő pénzügyi és jogi kérdések iránt.

218

ELEKTRONIKA ÉS ELEKTROTECHNIKA ÁGAZAT
Ágazati alapoktatás megnevezése: Műszaki ágazati alapoktatás
Az ágazati alapoktatás szakmai követelményeinek leírása:
Az ipari informatikai technikus egyszerű alkatrészekről készült műszaki rajzokat olvas. A rajzok
alapján kiválasztja a gyártáshoz szükséges eszközöket, szerszámokat, gépeket. Gyártási, szerelési
sorrendtervet készít. Ezek alapján kézi megmunkálással vagy kisgépekkel egyszerű, fémből készült
alkatrészeket gyárt. Az elkészült alkatrészek méreteit mérőeszközökkel ellenőrzi, és a mérést
szakszerűen dokumentálja.
Műszaki dokumentáció alapján egyszerűbb csavarkötéseket, szegecskötéseket és lágyforrasztással
készült kötéseket hoz létre. Villamos kapcsolási rajz alapján egyszerű villamos áramköröket állít
össze, és azokon elvégzi a feszültség, az áramerősség és az ellenállás mérését. Az elvégzett
méréseket dokumentálja. Ismeri és használja a hiba- és túláramvédelmi eszközöket.
Mechanikus és villamos elemekből álló alkatrészcsoportot szerel össze.

Az Ágazati alapoktatás szakmai követelményeit a képzési és kimeneti követelmények
részletesen tartalmazzák.
Ágazati alapvizsga leírása, mérésének, értékelésének szempontjai
Az ágazati alapvizsgára bocsátás feltétele: valamennyi előírt képzési évfolyam eredményes
teljesítése.
Írásbeli vizsga
A vizsgatevékenység megnevezése: Fémipari és villamosipari alapok.
Gyakorlati vizsga
A vizsgatevékenység megnevezése: Mechanikus és villamos elemekből álló alkatrészcsoport
egyes elemeinek előállítása és összeszerelése.

A vizsgatevékenységek leírását, valamint az értékelési szempontokat a képzési és
kimeneti követelmények részletesen tartalmazzák.
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Ipari informatikai technikus
A szakma azonosító száma: 5 0714 04 05
A szakma Európai Képesítési Keretrendszer szerinti szintje: 5
A szakma Magyar Képesítési Keretrendszer szerinti szintje: 5
Alkalmassági követelmények
Foglalkozás-egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges.
Pályaalkalmassági vizsgálat: nem szükséges.
A szakma keretében ellátható legjellemzőbb tevékenység, valamint a munkaterület leírása:
Az ipari informatikai technikus a gyártó és kiszolgáló ágazatok középfokú végzettségű
informatikai szakembere. Alapvető feladata ipari környezetben a korszerű számítástechnikai
termék-, folyamat- és háttértámogatás biztosítása hardver- és szoftveroldalon egyaránt. Ide tartozik
a vezetékes és vezeték nélküli összeköttetések kialakításának megtervezése, koordinálása és
fenntartása, alapvető távközlési és hálózati rendszerek üzemeltetése. Feladatkörét bővíti az iparban
felmerülő digitális adat- és jelfeldolgozási igények felmérése, műszaki dokumentálása, azok
felhasználói szintig történő megvalósítása. Olyan átfogó műszaki ismeretekkel bír, amelyek
alkalmassá teszik az Ipar 4.0 környezetben történő munkavégzésre. Vállalati környezetben
rendszergazdai feladatköröket lát el.

A Szakirányú oktatás szakmai követelményeit a képzési és kimeneti követelmények
részletesen tartalmazzák.
A szakmai vizsga leírása, mérésének, értékelésének szempontjai
Szakma megnevezése: Ipari informatikai technikus
Szakmai vizsgára bocsátás feltétele: valamennyi előírt képzési évfolyam és az egybefüggő szakmai
gyakorlat eredményes teljesítése.
Központi interaktív vizsga
A vizsgatevékenység megnevezése: Ipari informatikai ismeretek
Projektfeladat
A vizsgatevékenység megnevezése: Ipari informatika a gyakorlatban
A szakmai vizsga eredményébe az ágazati alapvizsgát az alábbi súlyaránnyal kell beszámítani:
Ágazati alapvizsga: 20%, Szakmai vizsga: 80 %.

A vizsgatevékenységek leírását, valamint az értékelési szempontokat a képzési és
kimeneti követelmények részletesen tartalmazzák.
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EGÉSZSÉGÜGY ÁGAZAT
Gyakorló ápoló
A vonatkozó képzési és kimeneti követelményeknek, illetve programtanterveknek
a szakképzésért felelős miniszter általi közzétételét követően kiegészítésre,
aktualizálásra kerül a képzési program.
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ÉPÍTŐIPAR ÁGAZAT
Ágazati alapoktatás megnevezése: Építőipari alapoktatás
Az ágazati alapoktatás szakmai követelményeinek leírása
A tanuló megismeri az építőipari szakmák különböző tevékenységeit, alapvető technológiáit,
anyagait. Eszközöket, kézi szerszámokat, egyszerű kisgépeket biztonsággal kezel. Megismeri az
építési folyamat sorrendiségének szabályait, a tevékenységekhez kapcsolódó általános és
munkavédelmi előírásokat. Egyéni védőfelszereléseket használ, betartja a tűz- és balesetvédelmi,
illetve a környezetvédelmi előírásokat. Egyszerű, az építőiparra jellemző munkafolyamatokat
végez. Kijelöl vízszintes és függőleges irányokat. Felkészül az önálló, illetve csoportos felelős
munkavégzésre. Papír alapú és digitális építőipari műszaki rajzokat olvas, értelmez.
Anyagjelölésekkel, méretarányos, egyszerű vázlatrajzokat készít. Ismeri az épületek és építmények
alapvető szerkezeteit, azok ábrázolási módjait. Egyszerű mennyiségszámításokat végez (hossz,
terület, térfogat, darab), műszaki rajzokról méretet olvas le. Azonosítja a tervdokumentációban
ábrázolt szerkezeteket a megépített szerkezetekkel. Irodai szoftvereket alapfokon használ, digitális
tartalmakat, dokumentumokat és alkalmazásokat kezel, így ismeri az e-építési napló alkalmazást.

Az Ágazati alapoktatás szakmai követelményeit a képzési és kimeneti követelmények
részletesen tartalmazzák.
Ágazati alapvizsga leírása, mérésének, értékelésének szempontjai
Az ágazati alapvizsgára bocsátás feltétele: valamennyi előírt képzési évfolyam eredményes
teljesítése
Írásbeli vizsga
A vizsgatevékenység megnevezése: Építőipar alapjai
Gyakorlati vizsga
A vizsgatevékenység megnevezése: Építőipar alapfeladatai

A vizsgatevékenységek leírását, valamint az értékelési szempontokat a képzési és
kimeneti követelmények részletesen tartalmazzák.
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Burkoló
A szakma azonosító száma: 4 0732 06 03
A szakma Európai Képesítési Keretrendszer szerinti szintje: 4
A szakma Magyar Képesítési Keretrendszer szerinti szintje: 4
Alkalmassági követelmények
Foglalkozás-egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges
Pályaalkalmassági vizsgálat: nem szükséges
A szakma keretében ellátható legjellemzőbb tevékenység, valamint a munkaterület leírása:
A burkoló szakember műszaki tervek alapján elkészíti, javítja, felújítja és bontja az épületek
beltéri-, kültéri-, oldalfal-, mennyezet és padlófelületeinek hideg- és melegburkolatát, térburkolatát
valamint az épület díszítő burkolatait. Elkészíti, javítja, felújítja és bontja a homlokzat-, lábazat-,
lépcső- és térburkolatokat.
A kivitelezés során a tervdokumentáció alapján burkolatkiosztási tervet készít, anyagmennyiség
számításokat végez, és a műszaki tervekkel összhangban ellenőrzi a burkolást megelőző szakipari
munkák meglétét. A burkolóanyagokat szakszerűen előkészíti a kivitelezéshez. A különböző
felületeket szakszerűen előkészíti a burkoláshoz. A burkoló anyagokat a termék és gyártói
előírásoknak megfelelően kezeli, tárolja, szállítja, a kisgépek és kézi szerszámok használatával
megmunkálja, esztétikusan elhelyezi. A burkolatokat hézagkialakítástól függően hézagolja. A
burkolatokat szükség szerint utókezeli. A kivitelezés során keletkezett hulladékokat a
munkavédelmi, balesetvédelmi és környezetvédelmi előírásoknak megfelelően szállítja, tárolja.

A Szakirányú oktatás szakmai követelményeit a képzési és kimeneti követelmények
részletesen tartalmazzák.
A szakmai vizsga leírása, mérésének, értékelésének szempontjai
Szakma megnevezése: Burkoló
Szakmai vizsgára bocsátás feltétele: Valamennyi előírt képzési évfolyam és az egybefüggő szakmai
gyakorlat eredményes teljesítése.
Szakmához kötődő további sajátos követelmények:
A szakmai záróvizsga előtt 15 nappal beadandó portfólió.
Központi interaktív vizsga
A vizsgatevékenység megnevezése: Burkoló interaktív vizsga
Projektfeladat
A vizsgatevénység megnevezése: Burkoló projektfeladat
A feladat része, hogy képes értelmezni egy BIM modellt.
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A szakmai vizsga eredményébe az ágazati alapvizsgát az alábbi súlyaránnyal kell beszámítani:
Ágazati alapvizsga: 10%, Szakmai vizsga: 90%

A vizsgatevékenységek leírását, valamint az értékelési szempontokat a képzési és
kimeneti követelmények részletesen tartalmazzák.
Alapfokú iskolai végzettséggel:

Közismereti oktatás

Tanulási terület

Munkavállalói
ismeretek

Munkavállalói
idegen nyelv

Tantárgy

1. évfolyam

A képzés összes
óraszáma

Magyar - kommunikáció

82

82

Idegen nyelv

104

104

Matematika

82

82

Társadalomismeret

72

72

Természetismeret

72

72

Digitális kultúra

64

64

Osztályközösség építés

36

32

68

Közismereti oktatás
összesen

448

96

544

Munkavállalói ismeretek
(gyakorlat: min. 0%)

8

0

8

Álláskeresés

2

2

Munkajogi alapismeretek

2

2

Munkaviszony létesítése

2

2

Munkanélküliség

2

2

Munkavállalói idegen nyelv
(gyakorlat: min. 0%)

0

Az álláskeresés lépései,
álláshirdetések
Önéletrajz és motivációs levél
„Small talk” – általános társalgás
Állásinterjú

Építőipari közös
ismeretek

2. évfolyam

Építőipari alapismeretek
(gyakorlat: min. 0%)

51(+21)
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25

25

4,5

4,5

8

8

4,5

4,5

8

8

0

51(+21)

Az építőipar feladata, felosztása

3,5(+1,5)

3,5(+1,5)

Az építési munkák sorrendje, az
építési folyamat résztvevői

3,5(+1,5)

3,5(+1,5)

Az építőipari szakmák és az
építőipari feladatokhoz
kapcsolódó szakmák
tevékenységi körei

8(+4)

8(+4)

Az épített környezet, települések,
települési infrastruktúra

5(+2)

5(+2)

Épületek, építmények
csoportosítása, jellemzői,
lakóépületek helyiségeinek,
méreteinek, tájolásának ismerete

6(+3)

6(+3)

Épületszerkezetek fogalma,
rendeltetése, csoportosítása

5(+2)

5(+2)

Építési technológiák, építési
módok

5(+2)

5(+2)

Az építőipar és a digitalizáció
kapcsolata

15(+5)

15(+5)

Építőipari kivitelezési
alapismeretek
(gyakorlat: min. 100%)

130(+39)

Az építőipari munkáknál
használt anyagok ismerete

15(+9)

15(+9)

Szerszámok, eszközök, gépek
ismerete és alkalmazása

10(+7)

10(+7)

Építőipari alapfeladatok
készítése

96(+20)

96(+20)

Dokumentáció és prezentáció

9(+3)

9(+3)

Építőipari rajzi
alapismeretek
(gyakorlat: min. 0%)

29(+7)

Rajzi alapfogalmak

4(+1)

4(+1)

Műszaki rajzok készítése

18(+4)

18(+4)

Szabadkézi rajzok készítése

7(+2)

7(+2)

Munka- és
környezetvédelem
(gyakorlat: min. 50%)

15(+3)

Általános munkavédelmi
ismeretek

6(+2)

6(+2)

Tűzvédelem

2

2

Környezetvédelem

2

2

5(+1)

5(+1)

A munkavédelem építőipari
vonatkozásai
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0

0

0

130(+39)

29(+7)

15(+3)

Tanulási terület
összóraszáma

225(+70)

0

225(+70)

0

29

29

7
7

7
7

8

8

7

7

15

15

7

7

8

8

15

15

Kültéri burkolatok anyagai

7

7

Kültéri burkolatok, burkolási
technológiák

8

8

29

29

5

5

5

5

2

2

2
5
5
5

2
5
5
5

Burkolás előkészítés
(gyakorlat: min. 50%)
Burkolatok anyagszükséglete
Burkolatok kitűzése
Burkolatok aljzatai, felületellenőrzés, aljzat-előkészítés
Burkolás szerszámai, gép- és
eszközismeret

Beltéri burkolatok
(gyakorlat: min. 20%)

0

Beltéri burkolatok anyagai
Beltéri burkolatok, burkolási
technológiák

Kültéri burkolatok
(gyakorlat: min. 20%)
A burkolás
alapjai

0

Burkoló szakmai
dokumentáció
(gyakorlat: min. 20%)

0

Felmérési gyakorlat, felmérési
vázlat
Burkolási tervek
Padlóburkolatok
anyagszükséglete
Falburkolatok anyagszükséglete
Árajánlat készítése
A műszaki rajz alapjai
Digitális szakmai ismeretek

Tanulási terület
összóraszáma

0

88

88

Hideg padlóburkolatok
(gyakorlat: min. 60%)

0

108

108

7

7

7
7

7
7

15

15

72

72

108

108

7

7

7
7
15
72

7
7
15
72

Hideg padlóburkolatok anyagai,
megmunkálásuk
Hideg padlóburkolatok kitűzése

Hidegburkolatok

Hideg padlóburkolatok aljzatai
Hideg padlóburkolási
technológiák
Hideg padlóburkolás kivitelezése

Hideg falburkolatok
(gyakorlat: min. 60%)

0

Hideg falburkolatok anyagai,
megmunkálásuk
Hideg falburkolatok kitűzése
Hideg falburkolatok aljzatai
Hideg falburkolási technológiák
Hideg falburkolás kivitelezése
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Hidegburkolatok
dokumentációja
(gyakorlat: min. 10%)

0

Hideg padlóburkolatok rajza
Hideg falburkolatok rajza
Hidegburkolatok felmérése
Hidegburkolatok
mennyiségszámítása
Hidegburkolatok
mennyiségszámítása
Szakmai dokumentáció

11
11
6

11
11
6

12

12

7

7

12

12

0

275

275

Melegburkolás
(gyakorlat: min. 60%)

0

62

62

3

3

2

2

2
3
21
3
3
25

2
3
21
3
3
25

12

12

Melegburkolatok rajza

3

3

Melegburkolatok felmérése
Melegburkolatok
mennyiségszámítása

3

3

3

3

Szakmai dokumentáció

3

3

0

74

74

0

68

68

Melegburkolási technológiák
Melegburkolás kivitelezése
Faburkolatok anyagai
Parkettázás szerszámai, eszközei
Parkettázás kivitelezése

Melegburkolatok
dokumentációja
(gyakorlat: min. 20%)

0

Tanulási terület
összóraszáma
Különleges burkolatok
(gyakorlat: min. 70%)
Különleges burkolatok anyagai,
előkészítése, kitűzése
Különleges burkolási
technológiák
Különleges burkolatok
kivitelezése

Különleges
burkolatok

59

Tanulási terület
összóraszáma

Melegburkolatok anyagai
Melegburkolás szerszámai,
eszközei
Melegburkolatok kitűzése

Melegburkolatok

59

6
12
50

Különleges burkolatok
dokumentációja
(gyakorlat: min. 20%)

0

Különleges burkolatok rajza
Különleges burkolatok felmérése
Különleges burkolatok
mennyiségszámítása

Tanulási terület
összóraszáma

0
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13

13

5
4

5
4

4

4

81

81

Térburkolás
(gyakorlat: min. 70%)

0

54

54

4
4

4
4

5

5

6
6
29

6
6
29

24

24

Térburkolatok rajza

5

5

Térburkolatok felmérése

5
6

5
6

8

8

0

78

78

Felhasznált szabadon tervezhető szakmai
órakeret

70

19

Évfolyam összes óraszáma

751

730

Egybefüggő szakmai gyakorlat:

56

Térburkolatok anyagai
Térburkolási technológiák
Térburkolás eszközei,
szerszámai
Térburkolás kitűzése
Térburkolás előkészítése
Térburkolás kivitelezése

Térburkolatok

Térburkolatok
dokumentációja
(gyakorlat: min. 20%)

0

Térburkolat mennyiségszámítása
Épületinformációs modellezés
(BIM)

Tanulási terület
összóraszáma

1481
1537

Kizárólag szakmai vizsgára történő felkészítés:
1. évfolyam

2. évfolyam

A képzés összes
óraszáma

Munkavállalói ismeretek
(gyakorlat: 0%)

9

0

9

Munkavállalói idegen nyelv
(gyakorlat: 0%)

0

31

31

Tanulási terület

Tantárgy

Munkavállalói
ismeretek
Munkavállalói
idegen nyelv

Építőipari közös
ismeretek

A burkolás
alapjai

Hidegburkolatok

Építőipari alapismeretek
(gyakorlat: 0%)
Építőipari kivitelezési
alapismeretek
(gyakorlat: 100%)
Építőipari rajzi alapismeretek
(gyakorlat: 0%)

63

0

63

162

0

162

36

0

36

Munka- és környezetvédelem
(gyakorlat: 50%)

18

0

18

Burkolás előkészítés
Beltéri burkolatok
Kültéri burkolatok

36
18
18

0
0
0

36
18
18

Burkoló szakmai
dokumentáció

36

6

42

Hideg padlóburkolatok

99

46

145
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Melegburkolatok

Különleges
burkolatok

Térburkolatok

Hideg falburkolatok

99

46

145

Hidegburkolatok
dokumentációja

0

76

76

Melegburkolás

0

86

86

Melegburkolatok
dokumentációja

0

14

14

Különleges burkolatok

0

85

85

Különleges burkolatok
dokumentációja

0

15

15

Térburkolás

0

62

62

Térburkolatok
dokumentációja

0

29

29

594

496

1090

Évfolyam összes óraszáma
Egybefüggő szakmai gyakorlat:

80

1170

A kizárólag szakmai vizsgára történő felkészítés során az ágazati alapoktatáshoz tartozó tantárgyak oktatását a szakmai oktatás első félévében kell megszervezni.
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Épületszobrász és műköves
A szakma azonosító száma: 4 0732 06 04
A szakma Európai Képesítési Keretrendszer szerinti szintje: 4
A szakma Magyar Képesítési Keretrendszer szerinti szintje: 4
Alkalmassági követelmények
Foglalkozás-egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges
Pályaalkalmassági vizsgálat: nem szükséges
A szakma keretében ellátható legjellemzőbb tevékenység, valamint a munkaterület leírása:
Az Épületszobrász és műköves, az épületek külső és belső tereinek díszítéseivel, kialakításával
foglalkozik.
Tevékenysége során előállítja a gipsz és műkő díszítőelemeket, műkő burkolatokat, műkő
síremléket, műkő emlékműveket valamint a terrazzó burkolatot.
Különböző szerelési technikákkal elhelyezi a legyártott díszítőelemeket. Részt vesz műemléki
felújításokban.
A munkafolyamatban szükséges műveletekhez kiválasztja, használja a szükséges kézi és gépi
eszközöket, segédanyagokat, védőeszközöket. Szükség szerint elvégzi a kézi eszközök és a
munkavédelmi felszerelések karbantartását.
Az előregyártással készülő termékekhez fából, fémből, műkőből, gipszből, szilikonból,
műgyantából elkészíti a sablonokat, formákat. A sablonokkal, formákkal a megrendelő által elvárt
termékeket elő állítja, gondoskodik az előállított termékek megvédéséről szakszerű tárolásáról és
szakszerű balesetmentes szállításáról.
A régi gipsz és műkőtermékeket felújítja, javítja, konzerválja és impregnálja, adott esetben pedig
elvégzi a szakszerűbontást is.

A Szakirányú oktatás szakmai követelményeit a képzési és kimeneti követelmények
részletesen tartalmazzák.
A szakmai vizsga leírása, mérésének, értékelésének szempontjai
Szakma megnevezése: Épületszobrász és műköves
Szakmai vizsgára bocsátás feltétele: valamennyi előírt képzési évfolyam és az egybefüggő szakmai
gyakorlat eredményes teljesítése.
Szakmához kötődő további sajátos követelmények:
A képzési ciklus során készítsen egy vizsgaremeket a vizsgaremek dokumentálásával együtt.
A vizsgaremek benyújtása a vizsgaszervező részére a gyakorlati vizsganapot megelőzően két héttel.
Központi interaktív vizsga
A vizsgatevékenység megnevezése: Írásbeli vizsga
Projektfeladat
A feladat része, hogy képes értelmezni egy BIM modellt.
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A vizsgatevékenység megnevezése: Gyakorlati vizsga
A szakmai vizsga eredményébe az ágazati alapvizsgát az alábbi súlyaránnyal kell, beszámítani:
Ágazati alapvizsga: 20 %, Szakmai vizsga: 80%

A vizsgatevékenységek leírását, valamint az értékelési szempontokat a képzési és
kimeneti követelmények részletesen tartalmazzák.
Alapfokú iskolai végzettséggel:

Közismereti oktatás

Tanulási terület

Munkavállalói
ismeretek

Munkavállalói
idegen nyelv

Tantárgy

1. évfolyam

2. évfolyam

A képzés összes
óraszáma

Magyar - kommunikáció

82

82

Idegen nyelv

104

104

Matematika

82

82

Társadalomismeret

72

72

Természetismeret

72

72

Digitális kultúra

64

64

Osztályközösség építés

36

32

68

Közismereti oktatás
összesen

448

96

544

Munkavállalói ismeretek
(gyakorlat: min. 0%)

8

0

8

Álláskeresés

2

2

Munkajogi alapismeretek

2

2

Munkaviszony létesítése

2

2

Munkanélküliség

2

2

Munkavállalói idegen nyelv
(gyakorlat: min. 0%)

0

Az álláskeresés lépései,
álláshirdetések
Önéletrajz és motivációs levél
„Small talk” – általános társalgás
Állásinterjú
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25

25

4,5

4,5

8

8

4,5

4,5

8

8

Építőipari közös ismeretek

Építőipari alapismeretek
(gyakorlat: min. 0%)

51(+21)

Az építőipar feladata, felosztása

3,5(+1,5)

3,5(+1,5)

Az építési munkák sorrendje, az
építési folyamat résztvevői

3,5(+1,5)

3,5(+1,5)

Az építőipari szakmák és az
építőipari feladatokhoz
kapcsolódó szakmák
tevékenységi körei

8(+4)

8(+4)

Az épített környezet, települések,
települési infrastruktúra

5(+2)

5(+2)

Épületek, építmények
csoportosítása, jellemzői,
lakóépületek helyiségeinek,
méreteinek, tájolásának ismerete

6(+3)

6(+3)

Épületszerkezetek fogalma,
rendeltetése, csoportosítása

5(+2)

5(+2)

Építési technológiák, építési
módok

5(+2)

5(+2)

Az építőipar és a digitalizáció
kapcsolata

15(+5)

15(+5)

0

51(+21)

Építőipari kivitelezési
alapismeretek
(gyakorlat: min. 100%)

130(+39)

Az építőipari munkáknál
használt anyagok ismerete

15(+9)

15(+9)

Szerszámok, eszközök, gépek
ismerete és alkalmazása

10(+7)

10(+7)

Építőipari alapfeladatok
készítése

96(+20)

96(+20)

Dokumentáció és prezentáció

9(+3)

9(+3)

Építőipari rajzi
alapismeretek
(gyakorlat: min. 0%)

29(+7)

Rajzi alapfogalmak

4(+1)

4(+1)

Műszaki rajzok készítése

18(+4)

18(+4)

Szabadkézi rajzok készítése

7(+2)

7(+2)

Munka- és
környezetvédelem
(gyakorlat: min. 50%)

15(+3)

Általános munkavédelmi
ismeretek

6(+2)

6(+2)

Tűzvédelem

2

2

Környezetvédelem

2

2
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0

0

0

130(+39)

29(+7)

15(+3)

A munkavédelem építőipari
vonatkozásai

Tanulási terület
összóraszáma

5(+1)
225(+70)

0

225(+70)

0

282

282

Műhelysablonok és helyszíni
húzósablonok készítése

60

60

Gipszlécek, párkányok készítése
műhelyben

36

36

Különböző anyagú és szerkezetű
formák készítése

54

54

Gipszlécek, párkányok,
öntvények felszerelése

62

62

Gipszöntvények előállítása

27

27

Tömör és űreges helyszíni
húzások

27

27

Márványstukkó (műmárvány)
készítés

16

16

240

240

Előregyártott műkő termékek
készítése

65

65

Előregyártott műkő elemek
felületi megdolgozása

54

54

Előregyártott műkő elemek
beépítése

54

54

Műkőkészítés helyszíni
felhordással

34

34

Régi műkő felületek felújítása

21

21

Terrazzó készítése

12

12

61

61

Munka és tanulási folyamatok
dokumentálása

54

54

Épületinformációs modellezés
(BIM)

7

7

0

583

583

70

20

Épületszobrász ismeretek
(gyakorlat: min. 90%)

Épületszobrász és műkőipari ismeretek

5(+1)

Műkőkészítő ismeretek
(gyakorlat: min. 90%)

0

Portfólió készítés
(gyakorlat: min. 10%)

0

Tanulási terület
összóraszáma

Felhasznált szabadon tervezhető szakmai
órakeret
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Évfolyam összes óraszáma

751

724

1475

Egybefüggő szakmai gyakorlat:

Kizárólag szakmai vizsgára történő felkészítés:
1. évfolyam

2. évfolyam

A képzés összes
óraszáma

Munkavállalói ismeretek
(gyakorlat: 0%)

9

0

9

Munkavállalói
idegen nyelv

Munkavállalói idegen
nyelv (gyakorlat: 0%)

0

31

31

63

0

63

162

0

162

Építőipari közös
ismeretek

Építőipari alapismeretek
(gyakorlat: 0%)
Építőipari kivitelezési
alapismeretek
(gyakorlat: 100%)
Építőipari rajzi
alapismeretek
(gyakorlat: 0%)
Munka- és
környezetvédelem
(gyakorlat: 50%)

36

0

36

18

0

18

Épületszobrász ismeretek

145

231

376

Műkőkészítő ismeretek

123

194

317

Portfólió készítés

18

40

58

574

496

1070

Tanulási terület

Tantárgy

Munkavállalói
ismeretek

Épületszobrász és
műkőipari
ismeretek

Évfolyam összes óraszáma
Egybefüggő szakmai gyakorlat:

70

1140

A kizárólag szakmai vizsgára történő felkészítés során az ágazati alapoktatáshoz tartozó tan-tárgyak
oktatását a szakmai oktatás első félévében kell megszervezni.
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Festő, mázoló, tapétázó
A szakma azonosító száma: 4 0732 06 05
A szakma Európai Képesítési Keretrendszer szerinti szintje: 4
A szakma Magyar Képesítési Keretrendszer szerinti szintje: 4
Alkalmassági követelmények
Foglalkozás-egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges
Pályaalkalmassági vizsgálat: tériszony, színtévesztés, színlátás, térlátás
A szakma keretében ellátható legjellemzőbb tevékenység, valamint a munkaterület leírása:
A festő, mázoló, tapétázó szakma, az építőipar befejező szakmái közül az egyik leglátványosabb
szakmaterület. A festő, mázoló, tapétázó szakember feladata a terveknek, és a műszaki leírásnak
megfelelően, különféle anyagú és tulajdonságú külső és belső, új és régi felületeken
bevonatrendszert alakít ki, illetve újít fel. Eközben hagyományos és modern technikákat, anyagokat,
eszközöket, szerszámokat, gépeket használ. A felületeket kreatív módon díszíti és megóvja a
környezeti hatásokkal szemben. A megfelelő bevonatrendszer kialakításához elengedhetetlen a
szakszerű felületdiagnosztika, a felület előkészítése, előkezelése. Tevékenységét a kézi- és gépi
festési technológiák alkalmazásával önállóan, a munka-, környezetvédelmi-, és biztonsági előírások
betartásával végzi. Ismeri a felületszámítás módszereit, valamint anyagmennyiségi és
munkaidőnormákat, ami része a munkadíj pontos meghatározásának.

A Szakirányú oktatás szakmai követelményei a képzési és kimeneti követelmények részletesen
tartalmazzák.
A szakmai vizsga leírása, mérésének, értékelésének szempontjai
Szakma megnevezése: Festő, mázoló, tapétázó
Szakmai vizsgára bocsátás feltétele: valamennyi előírt képzési évfolyam és az egybefüggő
szakmai gyakorlat eredményes teljesítése.
Központi interaktív vizsga
A vizsgatevékenység megnevezése: Központi írásbeli vizsga.
Projektfeladat
A feladat része, hogy képes értelmezni egy BIM modellt.
A vizsgatevékenység megnevezése: Festő, mázoló, tapétázó projektfeladatok
A szakmai vizsga eredményébe az ágazati alapvizsgát az alábbi súlyaránnyal kell beszámítani:
Ágazati alapvizsga: 10%, Szakmai vizsga: 90%

A vizsgatevékenységek leírását, valamint az értékelési szempontokat a képzési és
kimeneti követelmények részletesen tartalmazzák.
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Alapfokú iskolai végzettséggel:

Építőipari közös
ismeretek

Munkavállalói idegen nyelv

Munkavállalói ismeretek

Közismereti oktatás

Tanulási terület

Tantárgy

1. évfolyam

2. évfolyam

A képzés összes
óraszáma

Magyar - kommunikáció

82

82

Idegen nyelv

104

104

Matematika

82

82

Társadalomismeret

72

72

Természetismeret

72

72

Digitális kultúra

64

64

Osztályközösség építés

36

32

68

Közismereti oktatás
összesen

448

96

544

Munkavállalói ismeretek
(gyakorlat: 0%)

8

0

8

Álláskeresés

2

2

Munkajogi alapismeretek

2

2

Munkaviszony létesítése

2

2

Munkanélküliség

2

2

Munkavállalói idegen
nyelv (gyakorlat: 0%)

0

25

25

Az álláskeresés lépései,
álláshirdetések

4,5

4,5

Önéletrajz ás motivációs
levél

8

8

,,Small talk’’ – általános
társalgás

4,5

4,5

8

8

0

51(+21)

Állásinterjú
Építőipari alapismeretek
(gyakorlat: 0%)
Az építőipar feladata,
felosztása
Az építési munkák
sorrendje, az építési
folyamat résztvevői

51(+21)
3,5(+1,5)

3,5(1,5)

3,5(+1,5)

3,5(+1,5)
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Az építőipari szakmák és
az építőipari feladatokhoz
kapcsolódó szakmák
tevékenységi köre
Az épített környezet, a
települések, a települési
infrastruktúra

8(+4)

8(+4)

5(+2)

5(+2)

Épületek, építmények
csoportosítása, jellemzői,
lakóépületek helyiségeinek,
méreteinek, tájolásának
ismerete

6(+3)

6(+3)

Épületszerkezetek fogalma,
rendeltetése, csoportosítása

5(+2)

5(+2)

Építési technológiák, építési
módok

5(+2)

5(+2)

Az építőipar és a digitalizáció
kapcsolata

15(+5)

15(+5)

Építőipari kivitelezési
alapismeretek
(gyakorlat: 100%)

130(+39)

Az építőipari munkáknál
használt anyagok ismerete

15(+9)

15(+9)

Szerszámok, eszközök, gépek
ismerete és alkalmazása

10(+7)

10(+7)

Építőipari alapfeladatok
készítése

96(+20)

96(+20)

Dokumentáció és prezentáció

9(+3)

9(+3)

Építőipari rajzi
alapismeretek
(gyakorlat: 0%)

29(+7)

Rajzi alapfogalmak

4(+1)

4(+1)

Műszaki rajzok készítése

18(+4)

18(+4)

Szabadkézi rajzok készítése

7(+2)

7(+2)

Munka- és
környezetvédelem
(gyakorlat: 50%)

15(+3)

Munkavédelmi általános
ismeretek Általános
munkavédelmi ismeretek

6(+2)

6(+2)

Tűzvédelem

2

2

Környezetvédelem

2

2

5(+1)

5(+1)

A munkavédelem
építőipari vonatkozásai
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0

0

0

130(+39)

29(+7)

15(+3)

Mázolási munkák fa-, fal-, fém- és speciális
felületeken

Szobafestő, díszítő munkák

Tanulási terület
összóraszáma
Falfelületek festése,
díszítése (gyakorlat: 70
%)

225+70

0

225+70

0

215

215

Festési technológiák, anyagok
szakmai ismerete

95

95

Festési munkálatok anyag és
gyártásismerete

27

27

Díszítőmunkák, szakrajz,
színelmélet

39

39

Szakmai számítás

39

39

Vonatkozó munka-, balesetés környezet-védelem

15

15

Tanulási terület
összóraszáma

0

215

215

Mázolási ismeretek
(gyakorlat: 70 %)

0

168

168

Alapfelületek vizsgálata

15

15

Mázolás szakmai ismerete,
technológiája

53

53

Mázolóanyagok,
segédanyagok anyagismerete

27

27

Mázolás díszítőmunkái

20

20

Mázolási munkák szakmai
számítása

39

39

Mázolási munkára vonatkozó
munka-, baleset- és
környezetvédelmi előírások

14

14

0

168

168

0

176

176

Tapétázási munkák

Tanulási terület
összóraszáma

Tapétázási munkák
ismerete (gyakorlat: 70
%)
Felületvizsgálat, előkészítés, -előkezelés

7

Tapétázási munkák szakmai
ismerete

66

Tapétázás anyagismerete

27

Tapéták csoportosítása
gyártástechnológia

15
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Tapétázási munkák szakmai
számításai

27

Díszítési technológiák

27

Épületinformációs modellezés
(BIM)

7

Tanulási terület
összóraszáma

0

176

Felhasznált szabadon tervezhető szakmai
órakeret

70

49

Évfolyam összes óraszáma

751

729

Egybefüggő szakmai gyakorlat:

56

176

1480
1536

Kizárólag szakmai vizsgára történő felkészítés:
1. évfolyam

2. évfolyam

A képzés összes
óraszáma

Munkavállalói ismeretek
(gyakorlat: 0%)

9

0

9

Munkavállalói idegen
nyelv (gyakorlat: 0%)

0

31

31

63

0

63

162

0

162

36

0

36

18

0

18

99

179

278

Mázolási ismeretek

90

117

207

Tapétázási munkák
ismerete

99

117

216

576

444

1020

Tanulási terület

Tantárgy

Munkavállalói
ismeretek
Munkavállalói
idegen nyelv

Építőipari közös
ismeretek

Szobafestő,
díszítő munkák
Mázolási munkák
fa-, fal-, fém- és
speciális
felületeken
Tapétázási
munkák

Építőipari alapismeretek
(gyakorlat: 0%)
Építőipari kivitelezési
alapismeretek
(gyakorlat: 100%)
Építőipari rajzi
alapismeretek
(gyakorlat: 0%)
Munka- és
környezetvédelem
(gyakorlat: 50%)
Falfelületek festése,
díszítése

Évfolyam összes óraszáma
Egybefüggő szakmai gyakorlat:

80

1100

A kizárólag szakmai vizsgára történő felkészítés során az ágazati alapoktatáshoz tartozó tantárgyak
oktatását a szakmai oktatás első félévében kell megszervezni.
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Kőfaragó
A szakma azonosító száma: 4 0732 06 07
A szakma Európai Képesítési Keretrendszer szerinti szintje: 4
A szakma Magyar Képesítési Keretrendszer szerinti szintje: 4
Alkalmassági követelmények
Foglalkozás-egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges (tériszony, látásvizsgálat)
Pályaalkalmassági vizsgálat: nem szükséges
A szakma keretében ellátható legjellemzőbb tevékenység, valamint a munkaterület leírása
Természetes köveket feldolgoz, illetve kézi és gépi megmunkálást tervez, kivitelez. Természetes
kövekből különböző faragványokat, épület és belsőépítészeti elemeket előállít. Természetes kövek
felhasználásával járdákat, padozatokat, kerítéselemeket, falburkolatokat, párkányokat,
ablakkereteket tervez, gyárt, beépít. Kőből díszítő ornamentikákat tervez, kialakít. Kőanyagú
építmények létrehozásához kapcsolódó építőipari alépítményeket betonoz, falaz. A kőből készített
munkát szakszerűen elvégzi, elvégezteti és ellenőrzi. A szakirányú munkák végzése során felmerülő
dokumentációkat, nyilvántartásokat vezeti. A gyártás során szükségessé váló műhelyrajzokat
elkészíti. Árajánlatokat, vállalási szerződéseket előkészít, anyagszükségleteket kiszámol. A
munkaterület átadásának - átvételének feltételeit ellenőrzi és dokumentálja. Javítási, felújítási,
restaurálási dokumentációkat elkészíti, illetve azokat szakmai szempontok szerint megítéli,
kivitelezi. Lépcsőket, kőpárkányokat, lizénákat, ajtó-ablak kereteket tervez, készít műhelyben
kőből. Ezeket az építési helyen beépíti. Síremlékeket, urnasíremlékeket, urnafalakat tervez,
feliratoz, kivitelez. Családi kripták al-, és felépítményeit megtervezi, kivitelezi.

A Szakirányú oktatás szakmai követelményei a képzési és kimeneti követelmények
részletesen tartalmazzák.
A szakmai vizsga leírása, mérésének, értékelésének szempontjai
Szakma megnevezése: Kőfaragó
Szakmai vizsgára bocsátás feltétele: valamennyi előírt képzési évfolyam és az egybefüggő szakmai
gyakorlat eredményes teljesítése.
Szakmához kötődő további sajátos követelmények:
A képzési ciklus során készítsen egy vizsgaremeket annak dokumentálásával együtt. A
vizsgaremek benyújtása a vizsgaszervező képviselője részére a vizsgát megelőzően két héttel
történik.
Központi interaktív vizsga
A vizsgatevékenység megnevezése: Kőfaragó interaktív vizsga
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Projektfeladat
A feladat része, hogy képes értelmezni egy BIM modellt
A vizsgatevékenység megnevezése: Portfólió és a vizsga helyszínén készített vizsgadarab
A szakmai vizsga eredményébe az ágazati alapvizsgát az alábbi súlyaránnyal kell beszámítani:
Ágazati alapvizsga: 20 %, Szakmai vizsga: 80%

A vizsgatevékenységek leírását, valamint az értékelési szempontokat a képzési és
kimeneti követelmények részletesen tartalmazzák.
Alapfokú iskolai végzettséggel:

Közismereti oktatás

Tanulási terület

Munkavállalói
ismeretek

Munkavállalói
idegen nyelv

Tantárgy

1. évfolyam

2. évfolyam

A képzés összes
óraszáma

Magyar - kommunikáció

82

82

Idegen nyelv

104

104

Matematika

82

82

Társadalomismeret

72

72

Természetismeret

72

72

Digitális kultúra

64

64

Osztályközösség építés

36

32

68

Közismereti oktatás
összesen

448

96

544

Munkavállalói ismeretek
(gyakorlat: min. 0%)

8

0

8

Álláskeresés

2

2

Munkajogi alapismeretek

2

2

Munkaviszony létesítése

2

2

Munkanélküliség

2

2

Munkavállalói idegen nyelv
(gyakorlat: min. 0%)

0

Az álláskeresés lépései,
álláshirdetések
Önéletrajz és motivációs levél
„Small talk” – általános társalgás

241

25

25

4,5

4,5

8

8

4,5

4,5

Építőipari közös ismeretek

Állásinterjú

8

8

0

51(+21)

Építőipari alapismeretek
(gyakorlat: min. 0%)

51(+21)

Az építőipar feladata, felosztása

3,5(+1,5)

3,5(+1,5)

Az építési munkák sorrendje, az
építési folyamat résztvevői

3,5(+1,5)

3,5(+1,5)

Az építőipari szakmák és az
építőipari feladatokhoz
kapcsolódó szakmák
tevékenységi körei

8(+4)

8(+4)

Az épített környezet, települések,
települési infrastruktúra

5(+2)

5(+2)

Épületek, építmények
csoportosítása, jellemzői,
lakóépületek helyiségeinek,
méreteinek, tájolásának ismerete

6(+3)

6(+3)

Épületszerkezetek fogalma,
rendeltetése, csoportosítása

5(+2)

5(+2)

Építési technológiák, építési
módok

5(+2)

5(+2)

Az építőipar és a digitalizáció
kapcsolata

15(+5)

15(+5)

Építőipari kivitelezési
alapismeretek
(gyakorlat: min. 100%)

130(+39)

Az építőipari munkáknál
használt anyagok ismerete

15(+9)

15(+9)

Szerszámok, eszközök, gépek
ismerete és alkalmazása

10(+7)

10(+7)

Építőipari alapfeladatok
készítése

96(+20)

96(+20)

Dokumentáció és prezentáció

9(+3)

9(+3)

Építőipari rajzi
alapismeretek
(gyakorlat: min. 0%)

29(+7)

Rajzi alapfogalmak

4(+1)

4(+1)

Műszaki rajzok készítése

18(+4)

18(+4)

Szabadkézi rajzok készítése

7(+2)

7(+2)

Munka- és
környezetvédelem
(gyakorlat: min. 50%)

15(+3)

Általános munkavédelmi
ismeretek

6(+2)

6(+2)

2

2

Tűzvédelem
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0

0

0

130(+39)

29(+7)

15(+3)

Környezetvédelem
A munkavédelem építőipari
vonatkozásai

Tanulási terület
összóraszáma

2

2

5(+1)

5(+1)

225(+70)

0

225(+70)

0

523

523

Kézi kőfaragás

170

170

Kőtermékek beépítése

124

124

Gépi kőfaragás

151

151

Telepített gépek

39

39

Építészettörténeti ismeretek

39

39

47

47

Munka és tanulási folyamatok
dokumentálása

40

40

Épületinformációs modellezés
(BIM)

7

7

0

570

570

Felhasznált szabadon tervezhető szakmai
órakeret

70

35

Évfolyam összes óraszáma

751

726

Egybefüggő szakmai gyakorlat:

56

Kőfaragó

Kőfaragási ismeretek
(gyakorlat: min. 80%)

Portfóliókészítés
(gyakorlat: min. 10%)

0

Tanulási terület
összóraszáma

1477
1533

Kizárólag szakmai vizsgára történő felkészítés:
1. évfolyam

2. évfolyam

A képzés összes
óraszáma

Munkavállalói ismeretek
(gyakorlat: 0%)

9

0

9

Munkavállalói
idegen nyelv

Munkavállalói idegen
nyelv (gyakorlat: 0%)

0

31

31

Építőipari közös
ismeretek

Építőipari alapismeretek
(gyakorlat: 0%)

63

0

63

Tanulási terület

Tantárgy

Munkavállalói
ismeretek
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Építőipari kivitelezési
alapismeretek
(gyakorlat: 100%)
Építőipari rajzi
alapismeretek
(gyakorlat: 0%)
Munka- és
környezetvédelem
(gyakorlat: 50%)

162

0

162

36

0

36

18

0

18

Kőfaragási ismeretek

268

418

686

Portfóliókészítés

18

40

58

574

489

1063

Kőfaragó

Évfolyam összes óraszáma
Egybefüggő szakmai gyakorlat:

80

1143

A kizárólag szakmai vizsgára történő felkészítés során az ágazati alapoktatáshoz tartozó tan-tárgyak
oktatását a szakmai oktatás első félévében kell megszervezni.
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Kőműves
A szakma azonosító száma: 4 0732 06 08
A szakma Európai Képesítési Keretrendszer szerinti szintje: 4
A szakma Magyar Képesítési Keretrendszer szerinti szintje: 4
Alkalmassági követelmények
Foglalkozás-egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges
Pályaalkalmassági vizsgálat: nem szükséges
A szakma keretében ellátható legjellemzőbb tevékenység, valamint a munkaterület leírása
A kőműves építészeti és tartószerkezeti terveket olvas és értelmez. Ismeri és betartja a
kivitelezési munkafolyamatok sorrendiségét. A rendelkezésére bocsátott tervek alapján
megvalósítja a kőműves szerkezeteket. A kőműves munkák végzéséhez szükséges építő- és
segédanyagokat ismeri, azokat szakszerűen használja. Tervdokumentáció alapján, irányítással
részt vesz az épületek és a kőműves szerkezetek helyének kitűzésében. A tereprendezéssel és az
alapozással összefüggésben kézi földmunkát végez. Elkészíti egyszerű monolit beton és
vasbetonszerkezetek zsaluzatát, vasalását. Monolit beton és vasbeton teherhordó és nem
teherhordó szerkezeteket betonoz. Alépítményi szerkezetek talajpára és talajnedvesség elleni
szigetelését végzi bitumenes szigetelőanyagokkal. Tervdokumentáció alapján kő, kerámia,
pórusbeton, beton és polisztirolhab anyagú falszerkezeteket épít. Ismeri az épületszerkezeteket
és azok csomópontjainak kialakítási szabályait, betartja a vonatkozó tartószerkezeti és
hőtechnikai szabványok előírásait. Kézi és gépi vakolási munkákat végez. Elkészíti a
homlokzatok hőszigetelési munkáit. Látszó téglaburkolatú réteges falszerkezetet épít.
Térburkolatot készít. Bontási terv alapján épületszerkezeteket bont. Helyszíni felmérés és/vagy
tervdokumentáció alapján meghatározza a kőművesszerkezetek megépítéséhez szükséges
anyagok mennyiségét. A kőművesmunkák munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi szabályait
ismeri, és azokat tudatosan betartja. Alapvető irodai szoftvereket alapszinten kezel.

A Szakirányú oktatás szakmai követelményeit a képzési és kimeneti követelmények
részletesen tartalmazzák.
A szakmai vizsga leírása, mérésének, értékelésének szempontjai
Szakma megnevezése: Kőműves
Szakmai vizsgára bocsátás feltétele: valamennyi előírt képzési évfolyam és az egybefüggő szakmai
gyakorlat eredményes teljesítése.
Központi interaktív vizsga
A vizsgatevékenység megnevezése: Interaktív kőműves szakmai vizsga
Projektfeladat
A feladat része, hogy képes értelmezni egy BIM modellt.
A vizsgatevékenység megnevezése: Kőműves projektfeladat
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A szakmai vizsga eredményébe az ágazati alapvizsgát az alábbi súlyaránnyal kell beszámítani:
Ágazati alapvizsga: 10%, Szakmai vizsga: 90%

A vizsgatevékenységek leírását, valamint az értékelési szempontokat a képzési és
kimeneti követelmények részletesen tartalmazzák.
Alapfokú iskolai végzettséggel:

Közismereti oktatás

Tanulási terület

Munkavállalói
ismeretek

Munkavállalói
idegen nyelv

Tantárgy

1. évfolyam

A képzés összes
óraszáma

Magyar - kommunikáció

82

82

Idegen nyelv

104

104

Matematika

82

82

Társadalomismeret

72

72

Természetismeret

72

72

Digitális kultúra

64

64

Osztályközösség építés

36

32

68

Közismereti oktatás
összesen

448

96

544

Munkavállalói ismeretek
(gyakorlat: min. 0%)

8

0

8

Álláskeresés

2

2

Munkajogi alapismeretek

2

2

Munkaviszony létesítése

2

2

Munkanélküliség

2

2

Munkavállalói idegen nyelv
(gyakorlat: min. 0%)

0

Az álláskeresés lépései,
álláshirdetések
Önéletrajz és motivációs levél
„Small talk” – általános társalgás
Állásinterjú

Építőipari közös
ismeretek

2. évfolyam

Építőipari alapismeretek
(gyakorlat: min. 0%)

51(+21)

Az építőipar feladata, felosztása

3,5(+1,5)
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25

25

4,5

4,5

8

8

4,5

4,5

8

8

0

51(+21)
3,5(+1,5)

Az építési munkák sorrendje, az
építési folyamat résztvevői

3,5(+1,5)

3,5(1,5)

8(+4)

8(+4)

5(+2)

5(+2)

6(+3)

6(+3)

Épületszerkezetek fogalma,
rendeltetése, csoportosítása

5(+2)

5(+2)

Építési technológiák, építési
módok

5(+2)

5(+2)

Az építőipar és a digitalizáció
kapcsolata

15(+5)

15(+5)

Az építőipari szakmák és az
építőipari feladatokhoz
kapcsolódó szakmák
tevékenységi körei
Az épített környezet,
települések, települési
infrastruktúra
Épületek, építmények
csoportosítása, jellemzői,
lakóépületek helyiségeinek,
méreteinek, tájolásának ismerete

Építőipari kivitelezési
alapismeretek
(gyakorlat: min. 100%)

130(+39)

Az építőipari munkáknál
használt anyagok ismerete

15(+9)

15(+9)

Szerszámok, eszközök, gépek
ismerete és alkalmazása

10(+7)

10(+7)

Építőipari alapfeladatok
készítése

96(+20)

96(+20)

Dokumentáció és prezentáció

9(+3)

9(+3)

Építőipari rajzi
alapismeretek
(gyakorlat: min. 0%)

29(+7)

Rajzi alapfogalmak

4(+1)

4(+1)

Műszaki rajzok készítése

18(+4)

18(+4)

Szabadkézi rajzok készítése

7(+2)

7(+2)

Munka- és
környezetvédelem
(gyakorlat: min. 50%)

15(+3)

Általános munkavédelmi
ismeretek

6(+2)

6(+2)

Tűzvédelem

2

2

Környezetvédelem

2

2

5(+1)

5(+1)

A munkavédelem építőipari
vonatkozásai

Tanulási terület
összóraszáma

225+70
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0

0

0

0

130(+39)

29(+7)

15(+3)

225+70

Földmunkák, alapok
(gyakorlat: min. 40%)

Alépítményi
munkák

0

48

48

Talajok, földmunkák

14

14

Alapozás

27

27

Alapozási tervek, szakmai
számítás

7

7

Tanulási terület
összóraszáma

0

48

48

Falszerkezetek
(gyakorlat: min. 40%)

0

109

109

Falszerkezetek és
falazóhabarcsok anyagai

14

14

Teherhordó falszerkezetek

47

47

Nem teherhordó falszerkezetek

27

27

Kémények, szellőzők

19

19

Épületszerkezetek bontása

2

2

55

55

Boltövek

14

14

Nyílásáthidalók

41

41

128

128

41
55
12

41
55
12

20

20

74

74

8
20
33
13

8
20
33
13

0

366

366

0

68

68

Beltéri vakolás

34

34

Kültéri vakolás

34

34

40

40

27

27

Nyílásáthidalók, boltövek
(gyakorlat: min. 40%)

Felépítményi
munkák

0

Koszorúk, födémek,
boltozatok
(gyakorlat: min. 40%)

0

Koszorúk szerkezeti kialakítása
Födémek, aljzatok
Boltozatok
Erkélyek, függőfolyosók,
loggiák

Lépcsők, rámpák
(gyakorlat: min. 50%)

0

Lépcsőkről általánosan
Külső lépcsők
Beltéri lépcsők
Rámpák, lejtők

Tanulási terület
összóraszáma
Vakolási munkák
(gyakorlat: min. 40%)
Befejező
munkák

Kültéri burkolatok
(gyakorlat: min. 40%)

0

Térburkolás
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Kültéri falburkolat készítése

13

13

Tanulási terület
összóraszáma

0

108

108

Szakmai portfólió
(gyakorlat: min. 0%)

0

34

34

Szakmai informatika

14

14

Szakmai portfólió készítése

20

20

48

48

6

6

21

21

14

14

7

7

0

82

82

Felhasznált szabadon tervezhető szakmai
órakeret

70

6

Évfolyam összes óraszáma

751

731

Egybefüggő szakmai gyakorlat:

56

Komplex
szakmai
ismeretek

Szakmai számítások
(gyakorlat: min. 0%)

0

Alépítményi munkák
anyagszükséglete
Felépítményi munkák
anyagszükséglete
Befejező munkák
anyagszükséglete
Épületinformációs modellezés
(BIM)

Tanulási terület
összóraszáma

1482
1538

Kizárólag szakmai vizsgára történő felkészítés:
1. évfolyam

2. évfolyam

A képzés összes
óraszáma

Munkavállalói ismeretek
(gyakorlat: 0%)

9

0

9

Munkavállalói
idegen nyelv

Munkavállalói idegen
nyelv (gyakorlat: 0%)

0

31

31

63

0

63

162

0

162

Építőipari közös
ismeretek

Építőipari alapismeretek
(gyakorlat: 0%)
Építőipari kivitelezési
alapismeretek
(gyakorlat: 100%)
Építőipari rajzi
alapismeretek
(gyakorlat: 0%)
Munka- és
környezetvédelem
(gyakorlat: 50%)

36

0

36

18

0

18

9

46

55

Tanulási terület

Tantárgy

Munkavállalói
ismeretek

Alépítményi
munkák

Földmunkák, alapok
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Felépítményi
munkák

Falszerkezetek

63

85

148

Nyílásáthidalók, boltövek

27

39

66

Koszorúk, födémek,
boltozatok

90

77

167

Lépcsők, rámpák

45

46

91

Vakolási munkák

54

31

85

Kültéri burkolatok

0

46

46

Szakmai portfólió

27

15

42

Szakmai számítások

0

55

55

603

471

1074

Befejező munkák

Komplex szakmai
ismeretek

Évfolyam összes óraszáma
Egybefüggő szakmai gyakorlat:

80

1154

A kizárólag szakmai vizsgára történő felkészítés során az ágazati alapoktatáshoz tartozó tantárgyak oktatását a szakmai oktatás első félévében kell megszervezni.
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Szárazépítő
A szakma azonosító száma: 4 0732 06 11
A szakma Európai Képesítési Keretrendszer szerinti szintje: 4
A szakma Magyar Képesítési Keretrendszer szerinti szintje: 4
Alkalmassági követelmények
Foglalkozás-egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges
Pályaalkalmassági vizsgálat: nem szükséges
A szakma keretében ellátható legjellemzőbb tevékenység, valamint a munkaterület leírása
A szárazépítő szakember ismeri a szerelt válaszfalak, előtétfalak, aknafalak, függesztett és
függesztés nélküli álmennyezetek, fa és fémvázas tetőtérbeépítés és szerelt aljzatok, bontható és
nem bontható álpadlók, valamint a fa és fém tartószerkezetek és gépészeti vezetékek (kábel- és
légcsatornák) tűzvédelmi burkolatainak kivitelezési technológiáit, azok folyamatának szabályait
és az alkalmazandó anyagokat. A szakma speciális eszközeit, kéziszerszámait, kisgépeit
biztonsággal kezeli. A tevékenységekhez kapcsolódó speciális munkavédelmi előírásokat
betartja. Egyéni és csoportos munkában szárazépítési szerkezeteket szerel, felületképzésük
elvégzi. Az elkészült szerkezetet felméri, minőségileg és mennyiségileg ellenőrzi. Szerelt
szerkezeti rendszereket javít, szakszerűen bont, hulladékot kezel.

A Szakirányú oktatás szakmai követelményei a képzési és kimeneti követelmények
részletesen tartalmazzák.
A szakmai vizsga leírása, mérésének, értékelésének szempontjai
Szakma megnevezése: Szárazépítő
Szakmai vizsgára bocsátás feltétele: Valamennyi előírt képzési évfolyam és az egybefüggő szakmai
gyakorlat eredményes teljesítése.
Központi interaktív vizsga
A vizsgatevékenység megnevezése: Szárazépítési elméleti alapismeretek
Projektfeladat
A feladat része, hogy képes értelmezni egy BIM modellt.
A vizsgatevékenység megnevezése: Szerelt válaszfal és álmennyezet készítése
A szakmai vizsga eredményébe az ágazati alapvizsgát az alábbi súlyaránnyal kell beszámítani:
Ágazati alapvizsga: 10 %, Szakmai vizsga: 90%
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A vizsgatevékenységek leírását, valamint az értékelési szempontokat a képzési és
kimeneti követelmények részletesen tartalmazzák.
Alapfokú iskolai végzettséggel:

Közismereti oktatás

Tanulási terület

Munkavállalói
ismeretek

Munkavállalói
idegen nyelv

Tantárgy

1. évfolyam

A képzés összes
óraszáma

Magyar - kommunikáció

82

82

Idegen nyelv

104

104

Matematika

82

82

Társadalomismeret

72

72

Természetismeret

72

72

Digitális kultúra

64

64

Osztályközösség építés

36

32

68

Közismereti oktatás
összesen

448

96

544

Munkavállalói ismeretek
(gyakorlat: min. 0%)

8

0

8

Álláskeresés

2

2

Munkajogi alapismeretek

2

2

Munkaviszony létesítése

2

2

Munkanélküliség

2

2

Munkavállalói idegen
nyelv (gyakorlat: min.
0%)

0

Az álláskeresés lépései,
álláshirdetések
Önéletrajz és motivációs levél
„Small talk” – általános
társalgás
Állásinterjú

Építőipari közös
ismeretek

2. évfolyam

25

25

4,5

4,5

8

8

4,5

4,5

8

8

0

51(+21)

Építőipari alapismeretek
(gyakorlat: min. 0%)

51(+21)

Az építőipar feladata,
felosztása

3,5(+1,5)

3,5(+1,5)

Az építési munkák sorrendje,
az építési folyamat résztvevői

3,5(+1,5)

3,5(+1,5)
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Az építőipari szakmák és az
építőipari feladatokhoz
kapcsolódó szakmák
tevékenységi körei
Az épített környezet,
települések, települési
infrastruktúra
Épületek, építmények
csoportosítása, jellemzői,
lakóépületek helyiségeinek,
méreteinek, tájolásának
ismerete

8(+4)

8(+4)

5(+2)

5(+2)

6(+3)

6(+3)

Épületszerkezetek fogalma,
rendeltetése, csoportosítása

5(+2)

5(+2)

Építési technológiák, építési
módok

5(+2)

5(+2)

Az építőipar és a digitalizáció
kapcsolata

15(+5)

15(+5)

Építőipari kivitelezési
alapismeretek
(gyakorlat: min. 100%)

130(+39)

Az építőipari munkáknál
használt anyagok ismerete

15(+9)

15(+9)

Szerszámok, eszközök, gépek
ismerete és alkalmazása

10(+7)

10(+7)

Építőipari alapfeladatok
készítése

96(+20)

96(+20)

Dokumentáció és prezentáció

9(+3)

9(+3)

Építőipari rajzi
alapismeretek
(gyakorlat: min. 0%)

29(+7)

Rajzi alapfogalmak

4(+1)

4(+1)

Műszaki rajzok készítése

18(+4)

18(+4)

Szabadkézi rajzok készítése

7(+2)

7(+2)

Munka- és
környezetvédelem
(gyakorlat: min. 50%)

15(+3)

Általános munkavédelmi
ismeretek

6(+2)

6(+2)

Tűzvédelem

2

2

Környezetvédelem

2

2

5(+1)

5(+1)

A munkavédelem építőipari
vonatkozásai

Szerelt válaszfal
készítés

Tanulási terület
összóraszáma
Szerkezet alapelemei
(Szerelt válaszfal
készítés)

0

0

0

130(+39)

29(+7)

15(+18)

225+70

0

225+70

0

28

28
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(gyakorlat: min. 70%)
Fa vázszerkezetek
Fém vázszerkezetek
Hézagoló anyagok
Rögzítéstechnika
Hézagolás és élképzés
kiegészítői
Kiegészítő elemek
Szigetelések
Megmunkáló szerszámok
Speciális balesetvédelmi
ismeretek
Anyagok minőségellenőrzése, anyagtárolás,
építési körülmények

Szárazvakolat és előtétfal
szerkezetek, aknafalak
(gyakorlat: min. 70%)

0

Fogadó felület előkészítés,
alapozás
Akusztikai és hőtechnikai és
tűzvédelmi alapismeretek
Szárazvakolat ragasztás
Előtéthéj készítés
Előtétfal készítés
Felületképzések poranyagból
és készrekevert anyagból,
hézag és felületképzés kézzel
és géppel
Kiegészítőelemek beépítése
Részletképzések, nyílások,
toldások, tűzvédelmi
áttörések
Anyagszámítások, felmérések
Minőség-ellenőrzés

Egyszeres vázszerkezetű
szerelt falak
(gyakorlat: min. 70%)

0

Fogadó felület előkészítés
Szerkezeti anyagok szabása,
előkészítése
Építőlemezek szabása,
előkészítése
Válaszfalak szerelése
Akusztikai és hőtechnikai és
tűzvédelmi alapismeretek
Felületképzések
Hő- és hangszigetelés
elhelyezés
Kiegészítők elhelyezése,
nyílásképzés
Íves szerkezetek készítése
Minőség

Kettős vázszerkezetű
szerelt falak
(gyakorlat: min. 70%)

0
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2
4
4
2

2
4
4
2

5

5

4
2
2

4
2
2

1,5

1,5

1,5

1,5

29

29

1

1

1

1

5
5
5

5
5
5

5

5

2

2

2

2

2
1

2
1

36

36

1

1

3

3

3

3

8

8

2

2

6

6

2

2

2

2

8
1

8
1

14

14

Mechanikai, állékonysági és
akusztikai ismeretek
Válaszfalak szerelése
Hő- és hangszigetelés
elhelyezés
Kiegészítők elhelyezése,
nyílásképzés
Minőség ellenőrzés

Részletképzések
kialakítása
(gyakorlat: min. 70%)

1

1

8

8

1,5

1,5

3

3

0,5

0,5

24

24

1,5

1,5

3

3

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

3,5

3,5

1,5
8

1,5
8

1,5

1,5

0,5

0,5

16

16

3

3

3

3

3

3

1

1

1,5

1,5

1

1

1,5

1,5

1

1

1

1

0

147

147

0

20

20

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5
1,5

1,5
1,5

0

Nyílásképzés és
tokelhelyezések
Revíziós nyílás elhelyezés
Elektromos dugaljak
elhelyezése
Faláttörések kialakítása
Csúszó födémkapcsolat
képzés
Homlokzati csúszó kapcsolat
képzés
Falvékonyítás kialakítás
Mozgási hézagképzés
Csatlakozás idegen
szerkezetekkel
Minőség ellenőrzés

Speciális falszerkezetek
(gyakorlat: min. 70%)

0

Tűzvédelmi célú
falszerkezetek készítése
Léghangszigetelési célú
falszerkezetek készítése
Biztonsági falszerkezetek
készítése
Magas falak készítése
Sugárzásvédelmi célú
falszerkezetek készítése
Magas relatív páratartalmú
terek falainak szerelése
Nem teljes belmagasságú
falak készítése
Homlokzati kitöltő falak
készítése
Minőség ellenőrzés

Tanulási terület
összóraszáma
Szerkezet alapelemei
(Szerelt álmennyezet
készítés)
(gyakorlat: min. 70%)
Szerelt
álmennyezet
készítés

Monolitikus álmennyezetek
és kazettás álmennyezetek
vázszerkezete
Monolitikus álmennyezetek
és kazettás álmennyezetek
borító és betét elemei
Rögzítéstechnika, függesztők
Kiegészítő elemek
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Felületképzés és rugalmas
illesztések
Perforált építőlemezek
Mechanikai, állékonysági és
akusztikai ismeretek
Részletképzések, nyílások,
toldások
Anyagszámítások, felmérések
Minőség ellenőrzés

Függesztett
álmennyezetek
(gyakorlat: min. 70%)

0

Építőlemezes monolitikus
álmennyezetek szerelése
Kazettás álmennyezetek
szerelése
Fém álmennyezetek szerelése
Lamellás és bandraszteres
álmennyezetek szerelése
Felületképzés és illesztések
képzése
Dobozolások készítése, Vmarás technika
Füstkötényfal kialakítás
Kiegészítők beépítése
Minőség ellenőrzés

Speciális álmennyezetek
készítése
(gyakorlat: min. 70%)

0

Íves álmennyezetek
kialakítása
Kettős ívű (kupolajellegű)
szerkezetek készítése
Függesztés nélküli
álmennyezetek készítése
Perforált felületű
álmennyezetek készítése
Kültéri álmennyezetek
készítése
Nyomásálló álmennyezetek
készítése
Tűzvédelmi álmennyezetek
készítése
Kettős álmennyezetre
függesztett álmennyezet
készítése
Hűtő-fűtő álmennyezetek
kialakítása, szerelése
Felületképzések poranyagból
és készrekevert anyagból,
hézag és felületképzés kézzel
és géppel

Álmennyezetek
részletképzése
(gyakorlat: min. 70%)

0

Nyílásképzés és kiváltások
Szegélyképzések
Csatlakozás más szerelt
szerkezettel
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3

3

3

3

1,5

1,5

3

3

3
0,5

3
0,5

59

59

8

8

8

8

8

8

8

8

6,5

6,5

6,5

6,5

6,5
6,5
1

6,5
6,5
1

62

62

6,5

6,5

8

8

6,5

6,5

8

8

6

6

5

5

4

4

5

5

5

5

8

8

26

26

2,5
2,5

2,5
2,5

2,5

2,5

Csatlakozás nem szerelt
szerkezettel
Speciális revíziós nyílások
beépítése
Gépészeti installációk és
álmennyezet csatlakozások,
független függesztések
kialakítása
Mozgási hézagképzések
Szerelés lapemelővel
Anyagszámítások, felmérések
Minőség ellenőrzés

Tanulási terület
összóraszáma
Szerkezet alapelemei
(Tetőtérbeépítés
készítése)
(gyakorlat: min. 70%)

2,5

2,5

1,5

1,5

1,5

1,5

8
1,5
3
0,5

8
1,5
3
0,5

0

167

167

0

24

24

1,5
4

1,5
4

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5
1

2,5
1

7,5

7,5

59

59

8

8

12

12

6,5

6,5

6,5

6,5

1,5

1,5

6,5

6,5

6,5

6,5

6

6

3

3

3

3

0

83

83

0

25

25

Fa és fém vázszerkezet
Rögzítéstechnika
Hőszigetelés és páratechnikai
fólia
Hézagolástechnika anyagai
Épületfizikai alapismeretek:
hő és pára-technika,
tűzvédelem, tömítéstechnika
(Blower door teszt)
Anyagszámítások, felmérések
Minőség ellenőrzés
Épületinformációs modellezés
(BIM)

Tetőtérbeépítés
készítése

Tetőtérbeépítés
kivitelezése
(gyakorlat: min. 70%)

0

Felső vízszintes szerkezet
felépítése és szerelése
Tetőtéri ferde felület készítése
Térdfal szerkezet szerelése
Hőszigetelés és páratechnikai
fóliák elhelyezése
Fújt szigetelések kivitelezése
Illesztések kialakítása,
tömítése készítés
Felületképzés
Kiegészítők beépítése
Légréteggel szerelt kettős
belső borítás szerelése
Oromfal csatlakozások és
tűzszakasz szegélyek
kialakítása

Szerelt
aljzatrendszerek

Tanulási terület
összóraszáma
Szerkezet alapelemei
(Szerelt aljzatrendszerek)
(gyakorlat: min. 70%)
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Gipszkarton, gipszrost, fa és
cementkötésű alaplemezek
Száraz feltöltések
Támaszlábak és kiegészítő
profilok (merevítő, kiváltó,
átmenő)
Rögzítéstechnika
Ragasztástechnika
Hézagolás, mozgási hézag
elemei
Revíziós nyílások, áttörések
Mechanikai és épületfizikai
alapismeretek
Anyagszámítások, felmérések
Anyagok minőségellenőrzése, anyagtárolás,
építési körülmények

Szárazaljzat készítés
(gyakorlat: min. 70%)

0

Felület előkészítés, ellenőrzés
Száraz feltöltés és úsztató
réteg hőszigetelésből
Padlófűtéses réteg kialakítása
szárazaljat alá
Szárazaljzat terítése,
ragasztás, tűzés, csavarozás
Mechanikai (burkolhatóság)
és épületfizikai alapismeretek
Mozgási hézag kialakítás
Részletképzések
Minőség ellenőrzés

Bontható álpadló készítés
(gyakorlat: min. 70%)

0

Fogadófelület előkészítés
Támaszlábak és kiegészítő
profilok szerelése
Álpadló elemek szabása,
elhelyezése, szintbeállítások
Szegélyképzés
Mozgási hézag, áttörések
Álpadlóra szerelt falak,
álpadló alatti tér füsthatároló
fal készítés
Mechanikai, akusztikai és
tűzvédelmi alapismeretek
Minőség ellenőrzés

Nem bontható álpadló
készítés
(gyakorlat: min. 70%)

0

Fogadófelület előkészítés
Támaszlábak és kiegészítő
profilok szerelése
Álpadló elemek szabása,
elhelyezése, szintbeállítások
Szegélyképzés
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1,5

1,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5
2,5

2,5
2,5

4

4

4

4

1,5

1,5

2,5

2,5

1,5

1,5

24

24

1

1

4

4

2

2

8

8

2

2

2,5
4
0,5

2,5
4
0,5

34

34

2,5

2,5

4

4

12

12

4
4

4
4

4

4

2,5

2,5

1

1

28

28

2,5

2,5

2,5

2,5

8

8

4

4

Mozgási hézag, áttörések
Álpadlóra szerelt falak,
álpadló alatti tér füsthatároló
fal készítés
Mechanikai, akusztikai és
tűzvédelmi alapismeretek
Minőség ellenőrzés

Szerelt aljzatszerkezetek
és álpadlók speciális
részletkialakításai
(gyakorlat: min. 70%)

4

4

4

4

2

2

1

1

14

14

5

5

5

5

4

4

0

125

125

0

11

11

1,5

1,5

1,5

1,5

2,5

2,5

3

3

2,5

2,5

32

32

2

2

6

6

5,5

5,5

5,5

5,5

5,5

5,5

5,5
2

5,5
2

36

36

1,5

1,5

0

Álpadló szerkezetek
lépcsőztetése
Álpadló szerelés acélprofil
vázszerkezetre
Álpadló alatti tér, mint
gépészeti tér (légtechnika)
kialakítása

Tanulási terület
összóraszáma
Szerkezet alapelemei
(Tűzvédelmi szerkezetek
és borítások)
(gyakorlat: min. 70%)
Speciális tűzvédelmi
borítóelemek
Függesztők és vázszerkezeti
elemek
Rögzítéstechnika (csavarozás,
tűzés)
Anyagszámítások, felmérések
Anyagok minőségellenőrzése, anyagtárolás,
építési körülmények

Tűzvédelmi
szerkezetek és
borítások

Teherhordó szerkezetek
építőlemezes tűzvédelme
(gyakorlat: min. 70%)

0

Tűzvédelmi alapismeretek
Acél oszlopok és gerendák
tűzvédelmi borítás készítése
vázszerkezettel
Acél oszlopok és gerendák
tűzvédelmi borítás készítése
vázszerkezet nélkül
Fa oszlopok és gerendák
tűzvédelmi borítás készítése
Speciális tűzvédelmi borítás:
szénszál megerősített födém
tűzvédelmi borítása
Felületképzés
Minőség ellenőrzés

Gépészeti és elektromos
installációk tűzvédelmi
szerkezete
(gyakorlat: min. 70%)

0

Tűzvédelmi alapismeretek
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Kábelcsatorna külső, belső
tűzhatás elleni tűzvédelmi
borítása
Légcsatorna tűzvédelmi
borítása
Fal és mennyezetáttörések
kialakítása
Tűzvédelmi áttörések
kialakítása
Felületképzés
Minőség ellenőrzés

10

10

6,5

6,5

6

6

5

5

6
1

6
1

0

79

79

Felhasznált szabadon tervezhető szakmai
órakeret

70

13

Évfolyam összes óraszáma

751

735

Egybefüggő szakmai gyakorlat:

56

Tanulási terület
összóraszáma

1486
1542

Kizárólag szakmai vizsgára történő felkészítés:
1. évfolyam

2. évfolyam

A képzés összes
óraszáma

Munkavállalói ismeretek
(gyakorlat: 0%)

9

0

9

Munkavállalói idegen
nyelv (gyakorlat: 0%)

0

31

31

63

0

63

162

0

162

36

0

36

18

0

18

34

0

34

Szárazvakolat és előtétfal
szerkezetek, aknafalak

36

0

36

Egyszeres vázszerkezetű
szerelt falak

44

0

44

Kettős vázszerkezetű
szerelt falak

17

0

17

Részletképzések
kialakítása

29

0

29

Tanulási terület

Tantárgy

Munkavállalói
ismeretek
Munkavállalói
idegen nyelv

Építőipari közös
ismeretek

Szerelt válaszfal
készítés

Építőipari alapismeretek
(gyakorlat: 0%)
Építőipari kivitelezési
alapismeretek
(gyakorlat: 100%)
Építőipari rajzi
alapismeretek
(gyakorlat: 0%)
Munka- és
környezetvédelem
(gyakorlat: 50%)
Szerkezet alapelemei
(Szerelt válaszfal készítés)
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Speciális falszerkezetek

0

19

19

Szerkezet alapelemei
(Szerelt álmennyezet
készítés)

24

0

24

Függesztett álmennyezetek

73

0

73

Speciális álmennyezetek
készítése

0

95

95

Álmennyezetek
részletképzése

31

0

31

Szerkezet alapelemei
(Tetőtérbeépítés készítése)

0

29

29

Tetőtérbeépítés
kivitelezése

0

73

73

Szerkezet alapelemei
(Szerelt aljzat-rendszerek)

0

31

31

Szárazaljzat készítés

0

29

29

Szerelt
aljzatrendszerek

Bontható álpadló készítés

0

42

42

0

35

35

0

17

17

Tűzvédelmi
szerkezetek és
borítások

Nem bontható álpadló
készítés
Szerelt aljzatszerkezetek és
álpadlók speciális
részletkialakításai
Szerkezet alapelemei
(Tűzvédelmi szerkezetek
és borítások)
Teherhordó szerkezetek
építőlemezes tűzvédelme
Gépészeti és elektromos
installációk tűzvédelmi
szerkezete

13

0

13

0

39

39

0

44

44

589

484

1073

Szerelt
álmennyezet
készítés

Tetőtérbeépítés
készítése

Évfolyam összes óraszáma
Egybefüggő szakmai gyakorlat:

70

1143

A kizárólag szakmai vizsgára történő felkészítés során az ágazati alapoktatáshoz tartozó tantárgyak oktatását a szakmai oktatás első félévében kell megszervezni.
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Szigetelő
A szakma azonosító száma: 4 0732 06 13
A szakma Európai Képesítési Keretrendszer szerinti szintje: 4
A szakma Magyar Képesítési Keretrendszer szerinti szintje: 4
Alkalmassági követelmények
Foglalkozás-egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges
Pályaalkalmassági vizsgálat: nem szükséges
A szakma keretében ellátható legjellemzőbb tevékenység, valamint a munkaterület leírása
A szigetelő szakember ismeri az építőipari szakmák különböző tevékenységeit, alapvető
technológiáit, anyagait. Eszközöket, kéziszerszámokat, egyszerű kisgépeket biztonsággal kezel.
Ismeri az építési folyamat sorrendiségének szabályait, a tevékenységekhez kapcsolódó általános
és munkavédelmi előírásokat. Egyéni védőfelszereléseket használ, betartja a tűz- és
balesetvédelmi, illetve a környezetvédelmi előírásokat. Egyszerű, az építőiparra jellemző
munkafolyamatokat végez. Kijelöl vízszintes és függőleges irányokat. Felkészül az önálló,
illetve csoportos felelős munkavégzésre. Papíralapú és digitális építőipari műszaki rajzokat
olvas, értelmez. Anyagjelölésekkel méretarányos, egyszerű vázlatrajzokat készít. Ismeri az
épületek és építmények alapvető épületszerkezeteit, azok ábrázolási módjait. Egyszerű
mennyiségszámításokat végez (hossz, terület, térfogat, darab), műszaki rajzokról méretet olvas
le. Azonosítja a tervdokumentációban ábrázolt szerkezeteket a megépített szerkezetekkel. Irodai
szoftvereket alapfokon használ, digitális tartalmakat, dokumentumokat és alkalmazásokat kezel.

A Szakirányú oktatás szakmai követelményeit a képzési és kimeneti követelmények
részletesen tartalmazzák.
A szakmai vizsga leírása, mérésének, értékelésének szempontjai
Szakma megnevezése: Szigetelő
Szakmai vizsgára bocsátás feltétele: valamennyi előírt képzési évfolyam és az egybefüggő szakmai
gyakorlat eredményes teljesítése.
Központi interaktív vizsga
A vizsgatevékenység megnevezése: Szigetelés elméleti alapismeretek
Projektfeladat
A feladat része, hogy képes értelmezni egy BIM modellt.
A vizsgatevékenység megnevezése: Vízszigetelési gyakorlati vizsga
A szakmai vizsga eredményébe az ágazati alapvizsgát az alábbi súlyaránnyal kell beszámítani:
Ágazati alapvizsga: 10 %, Szakmai vizsga: 90%
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A vizsgatevékenységek leírását, valamint az értékelési szempontokat a képzési és
kimeneti követelmények részletesen tartalmazzák.
Kizárólag szakmai vizsgára történő felkészítés:
1. évfolyam

2. évfolyam

A képzés összes
óraszáma

Munkavállalói ismeretek
(gyakorlat: 0%)

9

0

9

Munkavállalói idegen
nyelv (gyakorlat: 0%)

0

31

31

63

0

63

162

0

162

36

0

36

18

0

18

29

0

29

47

0

47

Talajvíznyomás elleni
vízszigetelés

38

0

38

Pinceszint teknőszigetelés
kialakítása

21

0

21

0

10

10

32

0

32

44

0

44

44

0

44

0

51

51

0

50

50

0

20

20

Tanulási terület

Tantárgy

Munkavállalói
ismeretek
Munkavállalói
idegen nyelv

Építőipari közös
ismeretek

Alépítményi
vízszigetelések

Lapostetők
csapadékvíz elleni
szigetelése

Zöldtetők
csapadékvíz elleni
szigetelése

Építőipari alapismeretek
(gyakorlat: 0%)
Építőipari kivitelezési
alapismeretek
(gyakorlat: 100%)
Építőipari rajzi
alapismeretek
(gyakorlat: 0%)
Munka- és
környezetvédelem
(gyakorlat: 50%)
Szerkezet alapelemei
(Alépítményi
vízszigetelések)
Talajpára, talajnedvesség
elleni vízszigetelés

Speciális vízszigetelés
kialakítása
Szerkezet alapelemei
(Lapostetők csapadékvíz
elleni szigetelése)
Ragasztott technológiájú
lapostető vízszigetelés
Lángolvasztásos
technológiájú lapostető
vízszigetelés
Mechanikusan rögzített
lapostető víz-szigetelés
Leterheléses eljárással
rögzített lapostető
vízszigetelés
Szerkezet alapelemei
(Zöldtetők csapadékvíz
elleni szigetelése)
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Intenzív zöldtetők
készítése

Épületen belüli
üzemi
vízszigetelések

Épület külső
térelhatároló
szerkezeteinek
hőszigetelése

Gépészeti és
berendezés
hőszigetelések

0

28

28

0

33

33

23

0

23

23

0

23

0

23

23

0

32

32

0

25

25

0

26

26

0

24

24

0

13

13

0

12

12

0

13

13

0

23

23

0

12

12

0

37

37

589

463

1052

Extenzív zöldtetők
készítése
Szerkezet alapelemei
(Épületen belüli üzemi
vízszigetelések)
Fürdők üzemi víz elleni
szigetelése
Uszoda és víznyomásálló
vízszigetelések
Szerkezet alapelemei
(Épület külső térelhatároló
szerkezeteinek hőszigetelése)
Homlokzati hőszigetelő
rétegek készítése
Magastetőkben készülő
hőszigetelő réteg
kivitelezése
Lapostetők hőszigetelő
rétegeinek készítése
Aljzatokrendszerek
hőszigetelő és úsztató
rétegeinek készítése
Szerkezetek hőszigetelő
borítása
Szerkezet alapelemei
(Gépészeti és berendezés
hőszigetelések)
Gépészeti
vezetékrendszerek
hőszigetelése
Gépészeti berendezések
hőszigetelése
Gépészeti
vezetékrendszerek
tűzvédelmi borítása
hőszigeteléssel

Évfolyam összes óraszáma
Egybefüggő szakmai gyakorlat:

70

1122

A kizárólag szakmai vizsgára történő felkészítés során az ágazati alapoktatáshoz tartozó tantárgyak oktatását a szakmai oktatás első félévében kell megszervezni.
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FA- ÉS BÚTORIPAR ÁGAZAT
Ágazati alapoktatás megnevezése: Fa-és bútoripari alapoktatás
Az ágazati alapoktatás szakmai követelményeinek leírása:
Faipari alapszerkezetek készítéséhez rajzot olvas, értelmez. A rajz alapján meghatározza a
szükséges műveleteket. Kiválasztja a termék készítéséhez felhasznált alap és segédanyagokat, kézi
szerszámokat, kézi kisgépeket. Elkészíti a faipari alapszerkezetet, majd ellenőrzi a minőségét.
Kárpitosipari termékre vonatkozó feladatutasítást olvas és értelmez. Kiválasztja a termék
készítéséhez felhasznált anyagokat, szerszámokat, megtervezi a szükséges kárpitosipari
technológiát. Elvégzi a tartószerkezetre a habanyag ragasztást, a bevonási műveletet és a
minőségellenőrzést.

Az Ágazati alapoktatás szakmai követelményei a képzési és kimeneti követelmények
részletesen tartalmazzák.

Ágazati alapvizsga leírása, mérésének, értékelésének szempontjai
Az ágazati alapvizsgára bocsátás feltétele: valamennyi előírt képzési évfolyam eredményes
teljesítése.
Írásbeli vizsga: Gyakorlati vizsga
A vizsgatevékenység megnevezése: Faipari alapszerkezet és kárpitozott ülőlap készítése.

A vizsgatevékenységek leírását, valamint az értékelési szempontokat a képzési és
kimeneti követelmények részletesen tartalmazzák.
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Asztalos
A szakma azonosító száma: 4 0722 08 01
A szakma Európai Képesítési Keretrendszer szerinti szintje: 4
A szakma Magyar Képesítési Keretrendszer szerinti szintje: 4
Alkalmassági követelmények
Foglalkozás-egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges
Pályaalkalmassági vizsgálat: nem szükséges

A szakma keretében ellátható legjellemzőbb tevékenység, valamint a munkaterület leírása
Helyszíni felmérést végez, ellenőrzi a munkavégzés feltételeit. Értelmezi a gyártási dokumentáció
tartalmát, biztosítja és ellenőrzi a szükséges anyagokat és eszközöket. Faipari, asztalosipari
alapszerkezeteket készít, kézi-és gépi technológiával.
Különböző funkciójú bútorokat (asztalok, ülő-és fekvő bútorok, szekrények, kiegészítő bútorok)
készít, összeszerel, beszerel, felújít. Ajtókat és ablakokat, lépcsőt, faburkolatokat gyárt, beépít,
javít.
A termékek gyártása során használt anyagokat kiválasztja, beszerzését elvégzi és előkészíti.
Működteti a munkavégzéshez szükséges gépeket, berendezéseket, mérőeszközöket.
Gyártási dokumentáció alapján a termékekhez a tömör- és lapalkatrészek megmunkálását elvégzi.
Bútoripari és épületasztalosipari szerkezetek helyszíni szerelését elvégzi.
Munkája során korszerű, és egyre inkább a számítógép által vezérelt CNC gépeket alkalmaz.
Együttműködik a faipari-, és társszakmák egyes területeinek képviselőivel, szakembereivel.

A Szakirányú oktatás szakmai követelményei a képzési és kimeneti követelmények
részletesen tartalmazzák.
A szakmai vizsga leírása, mérésének, értékelésének szempontjai
Szakma megnevezése: Asztalos
Szakmai vizsgára bocsátás feltétele: valamennyi előírt képzési évfolyam és az egybefüggő
szakmai gyakorlat eredményes teljesítése.
Szakmához kötődő további sajátos követelmények: A képzési idő alatt elkészült portfólió
dokumentumokat, a vizsgaremeket és a műszaki dokumentációt legkésőbb a szakmai vizsga
megkezdése előtti 15. munkanapon kell leadni.
Központi interaktív vizsga
A vizsgatevékenység megnevezése: Asztalos szakmai ismeretek online teszt feladat
Projektfeladat
A vizsgatevékenység megnevezése: Portfólió, vizsgaremek, bútor-vagy épületasztalosipari termék
készítése
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A szakmai vizsga eredményébe az ágazati alapvizsgát az alábbi súlyaránnyal kell beszámítani:
Ágazati alapvizsga: 15 %, Szakmai vizsga: 85%

A vizsgatevékenységek leírását, valamint az értékelési szempontokat a képzési és
kimeneti követelmények részletesen tartalmazzák.
Alapfokú iskolai végzettséggel:

Közismereti oktatás

Tanulási terület

Tantárgy

1. évfolyam

Munkavállalói
ismeretek

A képzés összes
óraszáma

Magyar - kommunikáció

82

82

Idegen nyelv

104

104

Matematika

82

82

Társadalomismeret

72

72

Természetismeret

72

72

Digitális kultúra

64

64

36

32

68

448

96

544

8

0

8

Osztályközösség építés

Munkavállalói idegen
nyelv

2. évfolyam

Közismereti oktatás
összesen
Munkavállalói
ismeretek
(gyakorlat: 0%)
Álláskeresés

2

2

Munkajogi alapismeretek

2

2

Munkaviszony létesítése

2

2

Munkanélküliség

2

2

Munkavállalói idegen
nyelv (gyakorlat: 0%)

0

25

25

Az álláskeresés lépései,
álláshirdetések

4,5

4,5

Önéletrajz ás motivációs
levél

8

8

,,Small talk’’ – általános
társalgás

4,5

4,5

8

8

Állásinterjú
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Ábrázolási
alapismeretek
(gyakorlat: min. 30%)

51(+21)

Alapfogalmak, síkmértani
szerkesztések

8(+4)

8(+4)

Ábrázolási módok, rajzok
fajtái

7(+3)

7(+3)

Fakötések, alapszerkezetek

29(+11)

29(+11)

7(+3)

7(+3)

Fa-és bútoripari alapozás

Bútorfajták, ergonómiai
alapok

0

51(+21)

Mérési alapismeretek
(gyakorlat: min. 20%)

15(+3)

Mérőeszközök és alapvető
mérések

3(+1)

3(+1)

Alapvető számítások

12(+2)

12(+2)

0

15(+3)

Fa- és bútoripari
alapgyakorlat
(gyakorlat: min. 80%)

116(+46)

Biztonságos munkavégzés

14(+5)

14(+5)

Gyártási
alapdokumentumok

15(+6)

15(+6)

Kézi alapműveletek

22(+9)

22(+9)

Gépi alapműveletek

22(+9)

22(+9)

Termékkészítés

43(+17)

43(+17)

Anyagismeret
(gyakorlat: min. 40%)

22(+14)

0

0

116(+46)

22(+14)

Faanyagismeret

8(+6)

8(+6)

Kárpitosipari alapanyagok

7(+4)

7(+4)

Fa és lemeztermékek

7(+4)

7(+4)

Digitális alapismeretek
(gyakorlat: 100%)

22(+16)

0

22(+16)

Alapfogalmak

3(+2)

3(+2)

Szövegszerkesztés

7(+5)

7(+5)

Táblázatkezelés

12(+9)

12(+9)
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Tanulási terület
összóraszáma

226+100

0

226+100

0

202

202

3

3

8

8

Tárolóbútorok, szekrények
szerkezete és gyártása

15

15

Beépített bútorok
szerkezete és gyártása

26

26

Ülő- és fekvőbútorok
szerkezete és gyártása

13

13

Lapszerkezetű termékek
gyártása

23

23

Bútoripari szerelési
ismeretek

18

18

Bútoripari termékek,
portfólió készítése

96

96

188

188

A nyílászárók gyártása
során felhasznált anyagok

5

5

A nyílászárók felépítése,
működése, méretei

4

4

Hagyományos és korszerű,
hőszigetelt ablakok

29

29

Hagyományos és utólag
szerelhető tokszerkezetek

28

28

Lépcsők

20

20

Fal és
mennyezetburkolatok

5

5

17

17

80

80

Bútoripari termékek
gyártása
(gyakorlat: min. 70%)

Asztalosipari termékek gyártása

A bútoripari termékek
szerkezete, a gyártás során
használt anyagok
Asztalok szerkezete és
gyártása

Épületasztalos-ipari
termékek gyártása
(gyakorlat: min. 70%)

0

Épületasztalos-ipari
ismeretek
Épületasztalos-ipari
termékek, portfólió
készítése

0

390

390

Asztalos gépismeret
(gyakorlat: min. 70%)

0

58

58

Gé
pk
eze
lési
ism
ere
tek

Tanulási terület
összóraszáma
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Faipari alapgépek ismerete

22

22

A lapmunkálás és az
élzárás gépei

7

7

A furnérozás gépei

8

8

A felületkezelés gépei

8

8

CNC-megmunkáló gépek

13

13

44

44

CAD-alapok

8

8

Rajzkészítés
számítógéppel

11

11

CNC-alapismeretek

7

7

Munkavégzés CNCgépekkel

18

18

Gyártás-előkészítési feladatok

Asztalosipari CAD- és
CNC-technológia
(gyakorlat: min. 60%)

0

Tanulási terület
összóraszáma

0

102

102

Anyagismeret
(gyakorlat: min. 60%)

0

29

29

Faanyagok

9

9

Furnérok, lap- és
lemezipari termékek

6

6

Ragasztóanyagok

7

7

Felületkezelő anyagok

7

7

29

29

Műszaki dokumentáció

7

7

Portfóliókészítés

13

13

Vizsgaremek
dokumentálása

6

6

Infomatikai eszközök
használata

3

3

58

58

Integratív ismeretek
(gyakorlat: min. 20%)

0

Tanulási terület
összóraszáma

0
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Felhasznált szabadon tervezhető szakmai
órakeret

100

32

Évfolyam összes óraszáma

782

703

Egybefüggő szakmai gyakorlat:

56

1485
1530

Kizárólag szakmai vizsgára történő felkészítés:
1. évfolyam

2. évfolyam

A képzés összes
óraszáma

Munkavállalói ismeretek
(gyakorlat: 0%)

9

0

9

Munkavállalói idegen
nyelv (gyakorlat: 0%)

0

31

31

Ábrázolási alapismeretek
(gyakorlat: 30%)

63

0

63

Tanulási terület

Tantárgy

Munkavállalói
ismeretek
Munkavállalói
idegen nyelv

Fa-és bútoripari
alapozás

Asztalosipari
termékek gyártása

Gépkezelési
ismeretek
Gyártáselőkészítési
feladatok

Mérési alapismeretek
(gyakorlat: 20%)
Fa- és bútoripari
alapgyakorlat
(gyakorlat: 80%)
Anyagismeret
(gyakorlat: 40%)

18

0

18

144

0

144

27

0

27

Digitális alapismeretek
(gyakorlat: 100%)

27

0

27

Bútoripari termékek
gyártása

92

160

252

Épületasztalos-ipari
termékek gyártása

67

167

234

Asztalos gépismeret

16

56

72

Asztalosipari CAD- és
CNC-technológia

18

36

54

Anyagismeret

5

31

36

18

18

36

504

499

1003

Integratív ismeretek

Évfolyam összes óraszáma
Egybefüggő szakmai gyakorlat:

70

1073

A kizárólag szakmai vizsgára történő felkészítés során az ágazati alapoktatáshoz tartozó tantárgyak oktatását a szakmai oktatás első félévében kell megszervezni.

271

Kárpitos
A szakma azonosító száma: 4 0722 08 03
A szakma Európai Képesítési Keretrendszer szerinti szintje: 4
A szakma Magyar Képesítési Keretrendszer szerinti szintje: 4
Alkalmassági követelmények
Foglalkozás-egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges (színtévesztés egyéni elbírálás
szerint)
Pályaalkalmassági vizsgálat: nem szükséges

A szakma keretében ellátható legjellemzőbb tevékenység, valamint a munkaterület leírása
A megrendelés helyszínén felméri a kárpitozási munkát. A termék típusának, jellegének
megfelelően hagyományos, vagy modern kárpitozási technológiát választ. A gyártási
dokumentáció, a bútor- és kárpitosipari szakrajz alapján a szakmai szempontok figyelembevételével
alap- és segédanyagot választ. A kárpitozási műveletnek megfelelően többnyire kézi
szerszámokkal, kézi kisgépekkel, kisebb mértékben gépekkel dolgozik. Az ergonómiai
követelményeknek megfelelő méret és formai kialakításra ügyelve elkészíti a bútorok,- ajtókjárművek és belső terek, szerkezetek kárpitozási munkáit, javítását, felújítását.

A Szakirányú oktatás szakmai követelményeit a képzési és kimeneti követelmények
részletesen tartalmazzák.
A szakmai vizsga leírása, mérésének, értékelésének szempontjai
Szakma megnevezése: Kárpitos
Szakmai vizsgára bocsátás feltétele: valamennyi előírt képzési évfolyam és az egybefüggő szakmai
gyakorlat eredményes teljesítése.
Szakmához kötődő további sajátos követelmények:
 A portfólió dokumentációját nyomatatott formában, dossziéba fűzve kell leadni, legkésőbb
a szakmai vizsga megkezdése előtti 15. munkanapon
 A vizsgaremeket produktum formájában, a műszaki dokumentációt digitális adathordozón
és nyomatatott formában, dossziéba fűzve kell leadni, legkésőbb a szakmai vizsga
megkezdése előtti 15. munkanapon.
Központi interaktív vizsga
A vizsgatevékenység megnevezése: Kárpitosipari alapismeretek online teszt feladat
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Projektfeladat
A vizsgatevékenység megnevezése: Portfólió, vizsgaremek, kárpitosipari termék készítése
A szakmai vizsga eredményébe az ágazati alapvizsgát az alábbi súlyaránnyal kell beszámítani:
Ágazati alapvizsga: 15 %, Szakmai vizsga: 85%

A vizsgatevékenységek leírását, valamint az értékelési szempontokat a képzési és
kimeneti követelmények részletesen tartalmazzák.
Alapfokú iskolai végzettséggel:

Közismereti oktatás

Tanulási terület

Tantárgy

1. évfolyam

Munkavállalói ismeretek

A képzés összes
óraszáma

Magyar - kommunikáció

82

82

Idegen nyelv

104

104

Matematika

82

82

Társadalomismeret

72

72

Természetismeret

72

72

Digitális kultúra

64

64

36

32

68

448

96

544

8

0

8

Osztályközösség építés

Munkav
állalói
idegen
nyelv

2. évfolyam

Közismereti oktatás
összesen
Munkavállalói
ismeretek
(gyakorlat: 0%)
Álláskeresés

2

2

Munkajogi alapismeretek

2

2

Munkaviszony létesítése

2

2

Munkanélküliség

2

2

Munkavállalói idegen
nyelv (gyakorlat: 0%)

0

Az álláskeresés lépései,
álláshirdetések
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25

25

4,5

4,5

Önéletrajz ás motivációs
levél

8

8

,,Small talk’’ – általános
társalgás

4,5

4,5

8

8

0

51(+21)

Állásinterjú

Ábrázolási
alapismeretek
(gyakorlat: min. 30%)

51(+21)

Alapfogalmak, síkmértani
szerkesztések

8(+4)

8(+4)

Ábrázolási módok, rajzok
fajtái

7(+3)

7(+3)

Fakötések, alapszerkezetek

29(+11)

29(+11)

7(+3)

7(+3)

Fa-és bútoripari alapozás

Bútorfajták, ergonómiai
alapok

Mérési alapismeretek
(gyakorlat: min. 20%)

15(+3)

Mérőeszközök és alapvető
mérések

3(+1)

3(+1)

Alapvető számítások

12(+2)

12(+2)

0

15(+3)

Fa- és bútoripari
alapgyakorlat
(gyakorlat: min. 80%)

116(+46)

Biztonságos munkavégzés

14(+5)

14(+5)

Gyártási
alapdokumentumok

15(+6)

15(+6)

Kézi alapműveletek

22(+9)

22(+9)

Gépi alapműveletek

22(+9)

22(+9)

Termékkészítés

43(+17)

43(+17)

Anyagismeret
(gyakorlat: min. 40%)

22(+14)

0

0

116(+46)

22(+14)

Faanyagismeret

8(+6)

8(+6)

Kárpitosipari alapanyagok

7(+4)

7(+4)

Fa és lemeztermékek

7(+4)

7(+4)

Digitális alapismeretek
(gyakorlat: 100%)

22(+16)
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0

22(+16)

Alapfogalmak

3(+2)

3(+2)

Szövegszerkesztés

7(+5)

7(+5)

Táblázatkezelés

12(+9)

12(+9)

Kárpitozási
munkák

Gyártás-előkészítés

Kárpitosipari szakmai alapismeretek

Tanulási terület
összóraszáma
Szabás-varrás
(gyakorlat: min. 80%)

226+100

0

226+100

0

101

101

Bevonóanyagok szabása

43

43

Bevonóanyagok varrása

58

58

101

101

Anyagismeret

18

18

Szerszám- és gépismeret

18

18

Bútorismeretek

15

15

Előkárpitozás

29

29

Műszaki rajz ismerete

21

21

0

202

202

0

29

29

Megrendelésfeldolgozás

15

15

Anyagszükséglet-számítás

7

7

Minőségbiztosítás,
csomagolás, szállítás

3,5

3,5

Környezetvédelem, energiaés hulladék-gazdálkodás

3,5

3,5

0

29

29

0

260

260

Szabadpárnák

15

15

Ülőbútorok kárpitozása

65

65

Kárpitosipari
alapismeretek
(gyakorlat: min. 80%)

0

Tanulási terület
összóraszáma
Munkafolyamatok
tervezése
(gyakorlat: min. 80%)

Tanulási terület
összóraszáma
Termékkészítés
(gyakorlat: min. 80%)
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Fekvőbútorok kárpitozása

36

36

Ajtók és belső terek
kárpitozása

29

29

Felújítás

32

32

Járműkárpitozás

29

29

Prototípus készítése

15

15

Szerelés

17

17

Vizsgaremek készítése

22

22

72

72

Ügyfélkezelési feladatok

21

21

Informatikai eszközök
használata

14

14

Portfólió készítése

22

22

Vizsgaremek dokumentálása

15

15

0

332

332

100

16

Évfolyam összes óraszáma

782

700

Egybefüggő szakmai gyakorlat:

56

Integrált ismeretek
(gyakorlat: min. 10%)

0

Tanulási terület
összóraszáma
Felhasznált szabadon tervezhető szakmai
órakeret

1482
1538

Kizárólag szakmai vizsgára történő felkészítés:
1. évfolyam

2. évfolyam

A képzés összes
óraszáma

Munkavállalói ismeretek
(gyakorlat: 0%)

9

0

9

Munkavállalói idegen
nyelv (gyakorlat: 0%)

0

31

31

Ábrázolási alapismeretek
(gyakorlat: 30%)

63

0

63

18

0

18

144

0

144

27

0

27

Tanulási terület

Tantárgy

Munkavállalói
ismeretek
Munkavállalói
idegen nyelv

Fa-és bútoripari
alapozás

Mérési alapismeretek
(gyakorlat: 20%)
Fa- és bútoripari
alapgyakorlat
(gyakorlat: 80%)
Anyagismeret
(gyakorlat: 40%)
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Digitális alapismeretek
(gyakorlat: 100%)

27

0

27

Kárpitosipari
szakmai
alapismeretek

Szabás-varrás

63

63

126

Kárpitosipari
alapismeretek

72

54

126

Gyártáselőkészítés

Munkafolyamatok
tervezése

9

27

36

Termékkészítés

72

252

324

Integrált ismeretek

18

72

90

522

499

1021

Kárpitozási
munkák

Évfolyam összes óraszáma:
Egybefüggő szakmai gyakorlat:

70

1091

A kizárólag szakmai vizsgára történő felkészítés során az ágazati alapoktatáshoz tartozó tantárgyak oktatását a szakmai oktatás első félévében kell megszervezni.
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GAZDÁLKODÁS ÉS MENEDZSMENT ÁGAZAT
Ágazati alapoktatás megnevezése: Gazdálkodás és menedzsment ágazati alapoktatás
Az ágazati alapoktatás szakmai követelményeinek leírása:
Tudatosan használja a gazdasági élettel kapcsolatos alapfogalmakat, felismeri a gazdasági élet
szereplőit, azok kapcsolatrendszerét. Megadott szempontok alapján meghatározza a családi
háztartás feladatait, bevételeit és kiadásait, megtervezik a háztartás pénzgazdálkodását.
Magabiztosan tesz különbséget a vállalkozás belső és külső érintettjei és azok érdekeltségi
rendszere között. Értelmezi a munkavállalók kapcsolatát a vállalkozással, feltárja a munkaviszony
létesítésének fontosabb elemeit, azonosítja a munkaszerződés formai és tartalmi elemeit.
Összehasonlítja a vállalkozási formákat, vállalkozások alapítását, működését, megszűnését.
Megadott szempontok alapján képes kiválasztani a legmegfelelőbb vállalkozási formát.
Megfogalmazza az egyéni vállalkozás alapításának feltételeit, az alapítás módját. Meghatározza a
vállalkozások gazdasági feladatait, elkészít alapvető gazdasági számításokat és értelmezi a kapott
eredményeket. Ismeri a leltár készítésének folyamatát, szabályait, a leltározás során alkalmazandó
bizonylatokat és azok használatát. Értelmezi a különböző adózási alapfogalmakat, érti az alapvető
adónemek lényegét.
Használja a vállalkozás működéséhez szükséges ügyfélkapu szolgáltatásokat. Bekapcsolódik online
ügyintézés folyamatába. Használja a felhőszolgáltatások által biztosított lehetőségeket, létrehoz,
módosít dokumentumokat. Adott szituációnak megfelelően tudatosan alkalmazza a
viselkedéskultúra elvárásainak megfelelő kapcsolattartási szabályokat. Kezeli a vállalkozás adatait,
rögzíti, tárolja azokat az előírásoknak megfelelően. Megbízható adatforrásokat használ. Szakmai
útmutatásnak megfelelően elkészíti a hivatalos dokumentumokat.

Az Ágazati alapoktatás szakmai követelményeit a képzési és kimeneti követelmények
részletesen tartalmazzák.

Ágazati alapvizsga leírása, mérésének, értékelésének szempontjai
Az ágazati alapvizsgára bocsátás feltétele: valamennyi előírt képzési évfolyam eredményes
teljesítése.
Írásbeli vizsga
A vizsgatevékenység megnevezése: Gazdasági interaktív írásbeli alapvizsga
Gyakorlati vizsga
A vizsgatevékenység megnevezése: Gazdasági interaktív gyakorlati alapvizsga

A vizsgatevékenységek leírását, valamint az értékelési szempontokat a képzési és
kimeneti követelmények részletesen tartalmazzák.
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Pénzügyi-számviteli ügyintéző
A szakma azonosító száma: 5 0411 09 01
A szakma Európai Képesítési Keretrendszer szerinti szintje: 5
A szakma Magyar Képesítési Keretrendszer szerinti szintje: 5
Alkalmassági követelmények
Foglalkozás-egészségügyi alkalmassági vizsgálat: nem szükséges
Pályaalkalmassági vizsgálat: nem szükséges

A szakma keretében ellátható legjellemzőbb tevékenység, valamint a munkaterület leírása
A pénzügyi és számviteli tudása alkalmassá teszi, hogy aktív és meghatározó tagja legyen a
gazdálkodó szervezet pénzügyi menedzsmentjének. Kompetenciái birtokában kulcsszerepet játszik
a pénzügyi és számviteli (rész)feladatok elvégzésében, ellenőrzésében.
Számítógépes programcsomagok, informatikai alkalmazások, irodai szoftverek és adatbázisok
segítségével az előírásoknak megfelelően könyvelői, kontírozói, számlázási, ügyviteli és ügyintézői
feladatokat végez, adóbevallást készít. Elvégzi a gazdálkodó szervezet adó- és járulékfizetési
kötelezettségeihez kapcsolódó elektronikus ügyintézési feladatokat. Szóban és írásban a kapcsolatot
tart a vállalkozás pénzforgalmi szolgáltatójával. A szabályoknak megfelelően intézi a számlákkal
és házipénztárral kapcsolatos feladatokat, a ki- és befizetéseket, valamint az utalásokat.
Nyilvántartja, kezeli a pénzügyi és számviteli bizonylatokat, iratanyagokat, megrendeléseket és
szerződéseket. Egyezteti a bejövő és kimentő számlákat. A pénz és hitelműveletekkel kapcsolatos
ügyintézést végez. Összegyűjti, rendszerezi az értékelő munkához szükséges adatokat és
információkat, amelyre alapozva statisztikai összeállításokat, előterjesztéseket készít. Szakmai
irányítással befektetési döntések, vállalkozásfinanszírozási feladatok adminisztratív teendőit
végrehajtja. Kezdeményezője a felhőalapú pénzügyi szolgáltatások alkalmazásának. Felelős és
precíz munkája során mindvégig ügyel az adatkezelés, az informatikai biztonság normáinak
betartására és az üzleti titok megőrzésére.

A Szakirányú oktatás szakmai követelményeit a képzési és kimeneti követelmények
részletesen tartalmazzák.
A szakmai vizsga leírása, mérésének, értékelésének szempontjai
Szakma megnevezése: Pénzügyi-számviteli ügyintéző
Szakmai vizsgára bocsátás feltétele: valamennyi előírt képzési évfolyam eredményes teljesítése.
Központi interaktív vizsga
A vizsgatevékenység megnevezése: Pénzügyi-számviteli ügyintéző központi interaktív szakmai
vizsga
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Projektfeladat
A vizsgatevékenység megnevezése: Pénzügyi-számviteli ügyintéző projektfeladat
A szakmai vizsga eredményébe az ágazati alapvizsgát az alábbi súlyaránnyal kell beszámítani:
Ágazati alapvizsga: 15 %, Szakmai vizsga: 85%

A vizsgatevékenységek leírását, valamint az értékelési szempontokat a képzési és
kimeneti követelmények részletesen tartalmazzák.
Kizárólag szakmai vizsgára történő felkészítés:
1-13.

2-14.

A képzés összes
óraszáma

Munkavállalói ismeretek
(gyakorlat: 0%)

9

0

9

Munkavállalói idegen nyelv
(gyakorlat: 0%)

0

31

31

Gazdasági és jogi alapismeretek
(gyakorlat: 0%)

54

0

54

Vállalkozások működtetésének
alapismeretei (gyakorlat: 0%)

57

0

57

Kommunikáció (gyakorlat: 0%)

18

0

18

Digitális alkalmazások
(gyakorlat: 0%)

81

0

81

Gazdálkodási ismeretek

36

36

72

Gazdasági számítások

18

9

27

Pénzügy

107

80

187

Irodai szoftverek alkalmazása

0

46

46

Adózás

34

29

63

Elektronikus bevallás

0

54

54

Számvitel

109

92

201

Számviteli esettanulmányok

36

36

72

Tanulási terület

Tantárgy

Munkavállalói
ismeretek
Munkavállalói
idegen nyelv
Gazdálkodási
alaptevékenység
ellátása

Üzleti kultúra és
információkezelés

Vállalkozások
gazdálkodási feladatai

Pénzügyi
ügyintézői
feladatok

Könyvvezetés és
beszámolókészítés
feladatai
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Számítógépes könyvelés
Évfolyam összes óraszáma:

0

72

72

559

485

1044

A kizárólag szakmai vizsgára történő felkészítés során az ágazati alapoktatáshoz tartozó tantárgyak oktatását a szakmai oktatás első félévében kell megszervezni.
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Vállalkozási ügyviteli ügyintéző
A szakma azonosító száma: 5 0411 09 02
A szakma Európai Képesítési Keretrendszer szerinti szintje: 5
A szakma Magyar Képesítési Keretrendszer szerinti szintje: 5
Alkalmassági követelmények
Foglalkozás-egészségügyi alkalmassági vizsgálat: nem szükséges
Pályaalkalmassági vizsgálat: nem szükséges

A szakma keretében ellátható legjellemzőbb tevékenység, valamint a munkaterület leírása
A vállalkozás ügyintézői feladatait jellemzően a kkv. szektorban látja el. Ellátja a vállalkozás
ügyviteli feladatait, szakmai útmutatás alapján közreműködik a pénzügyi feladatok teljesítésében.
Kapcsolatot tart a munkatársakkal, ügyfelekkel, az ehhez szükséges iratokat, leveleket,
dokumentumokat elkészíti, kezeli. Vezetői iránymutatásnak megfelelően közreműködik a
vállalkozás szabályzatainak elkészítésében, figyelemmel kíséri azok változásait. Nyilvántartásokat
vezet a megrendelésekről, szerződésekről, bejövő számlákról. Ellátja az értékesítéssel kapcsolatos
rábízott feladatokat. Egyezteti a bejövő és kimenő számlákat. Szakmai útmutatással részt vesz a
hitelezés és pénzügyi tervezés előkészítésében. Az előírásoknak megfelelően elvégzi a
költségszámítási feladatokat, a leltározást és az ehhez kapcsolódó feladatokat megszervezi. A
vállalkozás szabályzatainak megfelelően ellátja a finanszírozási feladatok adminisztratív
részfeladatait. Közreműködik a vállalkozás üzleti tervének elkészítésében. Kezeli az egyes
projektekhez kapcsolódó elektronikus nyilvántartásokat, iratanyagokat. Előkészíti a munkaerőgazdálkodással kapcsolatos nyilvántartásokat, azokat kezeli és rendszerezi. Ellátja a könyveléshez,
ellenőrzéshez kapcsolódó vállalkozáson belüli teendőket. Jogszabályi előírásnak megfelelően
elkészíti a vállalkozás bevallásait, azokat szakmai ellenőrzés után elektronikus úton beküldi és részt
vesz a hatósági ellenőrzések lebonyolításában. Feltérképezi és nyomon követi az aktuális
támogatási lehetőségeket. Használja a feladatellátáshoz szükséges irodai eszközöket és ügyviteli
szoftvereket. Ellátja a feladatkörébe tartozó irodai készletgazdálkodási, és reprezentációs
feladatokat. Üzleti célú rendezvényeket, megbeszéléseket szervez, ennek dokumentációját elkészíti
és kezeli. Betartja az adatok és üzleti titkok védelemére, valamint az információ biztonságra
vonatkozó előírásokat.

A Szakirányú oktatás szakmai követelményeit a képzési és kimeneti követelmények
részletesen tartalmazzák.

A szakmai vizsga leírása, mérésének, értékelésének szempontjai
Szakma megnevezése: Vállalkozási ügyviteli ügyintéző
Szakmai vizsgára bocsátás feltétele: valamennyi előírt képzési évfolyam eredményes teljesítése.
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Központi interaktív vizsga
A vizsgatevékenység megnevezése: Vállalkozási ügyviteli ügyintéző központi interaktív vizsga

Projektfeladat
A vizsgatevékenység megnevezése: Vállalkozási ügyviteli ügyintéző projektfeladat
A szakmai vizsga eredményébe az ágazati alapvizsgát az alábbi súlyaránnyal kell beszámítani:
Ágazati alapvizsga: 15%, Szakmai vizsga: 85%

A vizsgatevékenységek leírását, valamint az értékelési szempontokat a képzési és
kimeneti követelmények részletesen tartalmazzák.
Kizárólag szakmai vizsgára történő felkészítés:
1-13.

2-14.

A képzés összes
óraszáma

Munkavállalói ismeretek
(gyakorlat: 0%)

9

0

9

Munkavállalói idegen nyelv
(gyakorlat: 0%)

0

31

31

Gazdasági és jogi alapismeretek
(gyakorlat: 0%)

54

0

54

Vállalkozások működtetésének
alapismeretei (gyakorlat: 0%)

72

0

72

Kommunikáció (gyakorlat: 0%)

18

0

18

Digitális alkalmazások
(gyakorlat: 0%)

81

0

81

Üzleti adminisztráció

45

23

68

Pénzforgalmi nyilvántartások

0

62

62

Kis és középvállalkozások
gazdálkodása

36

62

98

Munkaerő-gazdálkodás

36

31

67

Adózási ismeretek

18

93

111

Könyvvezetési alapismeretek

18

38

56

Tanulási terület

Tantárgy

Munkavállalói
ismeretek
Munkavállalói
idegen nyelv
Gazdálkodási
alaptevékenység
ellátása

Üzleti kultúra és
információkezelés

Vállalkozások
üzletvitele
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A titkári
ügyintézés
feladatai

Üzleti
kommunikáció

Szövegbevitel számítógépen

36

31

67

Dokumentumszerkesztés

18

46

64

Titkári ügyintézés

27

46

73

Ügyfélszolgálati kommunikáció

36

0

36

Kommunikáció a titkári
munkában

54

0

54

558

463

1021

Évfolyam összes óraszáma:

A kizárólag szakmai vizsgára történő felkészítés során az ágazati alapoktatáshoz tartozó tantárgyak oktatását a szakmai oktatás első félévében kell megszervezni.

284

GÉPÉSZET ÁGAZAT
Ágazati alapoktatás megnevezése: Műszaki ágazati alapoktatás
Az ágazati alapoktatás szakmai követelményeinek leírása:
Egyszerű alkatrészekről készült műszaki rajzokat olvas. A rajzok alapján kiválasztja a gyártáshoz
szükséges eszközöket, szerszámokat, gépeket. Gyártási, szerelési sorrendtervet készít. Ezek alapján
kézi megmunkálással vagy kisgépekkel egyszerű, fémből készült alkatrészeket gyárt. Az elkészült
alkatrészek méreteit mérőeszközökkel ellenőrzi, és a mérést szakszerűen dokumentálja.
Műszaki dokumentáció alapján egyszerűbb csavarkötéseket, szegecskötéseket és lágyforrasztással
készült kötéseket létesít. Villamos kapcsolási rajz alapján egyszerű villamos áramköröket állít
össze, és azokon elvégzi a feszültség, az áramerősség és az ellenállás mérését. Az elvégzett
méréseket dokumentálja. Ismeri és használja a hiba- és túláramvédelmi eszközöket.
Mechanikus és villamos elemekből álló alkatrészcsoportot szerel össze.

Az Ágazati alapoktatás szakmai követelményeit a képzési és kimeneti követelmények
részletesen tartalmazzák.

Az ágazati alapvizsga leírása, mérésének, értékelésének szempontjai
Az ágazati alapvizsgára bocsátás feltétele: valamennyi előírt képzési évfolyam eredményes
teljesítése.
Írásbeli vizsga
A vizsgatevékenység megnevezése: Fémipari és villamosipari alapok.
Gyakorlati vizsga
A vizsgatevékenység megnevezése: Mechanikus és villamos elemekből álló alkatrészcsoport egyes
elemeinek előállítása és összeszerelése.

A vizsgatevékenységek leírását, valamint az értékelési szempontokat a képzési és
kimeneti követelmények részletesen tartalmazzák.
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Gépgyártástechnológiai technikus
A szakma azonosító száma: 5 0715 10 06
A szakma Európai Képesítési Keretrendszer szerinti szintje: 5
A szakma Magyar Képesítési Keretrendszer szerinti szintje: 5
Alkalmassági követelmények
Foglalkozás-egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges
Pályaalkalmassági vizsgálat: nem szükséges
A szakma keretében ellátható legjellemzőbb tevékenység, valamint a munkaterület leírása
Műszaki rajz alapján, megtervezi az adott alkatrész forgácsolással, vagy forgácsnélküli alakítással
való gyártását, meghatározva az ehhez szükséges gépeket, eszközöket és technológiai
paramétereket. Technológiai tervezéshez használja a szükséges műszaki táblázatokat és CAD/CAM
szoftvert használ. Kézi és hagyományos gépi megmunkálással munkadarabot állít elő. CNC
vezérlésű gépet kezel, felszerszámoz és azt követően alkatrészt gyárt. Egyszerűbb alkatrészek
gyártására CNC programot ír és tesztel. Méreteket ellenőriz, azt mérési jegyzőkönyvben
dokumentálja.
Hiba esetén korrekciózásokat hajt végre. Gépek, műszaki rendszerek, pneumatikus és hidraulikus
egységek üzemeltetését felügyeli, beállításukat és karbantartásukat elvégzi, szükség esetén
intézkedik a javításról. PLC vezérlőfelületet kezel. Robotot üzemeltet, működését felügyeli.
Gyártás- és javítástechnikai, valamint gépi adatokat felvételez, értékel.
Munkája során mindvégig betartja a munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi előírásokat.

A Szakirányú oktatás szakmai követelményeit a képzési és kimeneti követelmények
részletesen tartalmazzák.

A szakmai vizsga leírása, mérésének, értékelésének szempontjai
Szakma megnevezése: Gépgyártástechnológiai technikus
Szakmai vizsgára bocsátás feltétele: valamennyi előírt képzési évfolyam és az egybefüggő
szakmai gyakorlat eredményes teljesítése.
Központi interaktív vizsga
A vizsgatevékenység megnevezése: Gyártástervezés
Projektfeladat
A vizsgatevékenység megnevezése: Összetett geometriájú alkatrészek megmunkálása
hagyományos és CNC gépi forgácsolási eljárásokkal, majd a szerkezeti egység összeszerelése
A szakmai vizsga eredményébe az ágazati alapvizsgát az alábbi súlyaránnyal kell beszámítani:
Ágazati alapvizsga: 20%, Szakmai vizsga: 80 %
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A vizsgatevékenységek leírását, valamint az értékelési szempontokat a képzési és
kimeneti követelmények részletesen tartalmazzák.
Kizárólag szakmai vizsgára történő felkészítés:
1-13.

2/14.

A képzés összes
óraszáma

Munkavállalói ismeretek
(gyakorlat: 0%)

0

9

9

Munkavállalói idegen
nyelv (gyakorlat: 0%)

0

31

31

Villamos alapismeretek
(gyakorlat: 50%)

144

0

144

Gépészeti alapismeretek
(gyakorlat: 50%)

135

0

135

Gyártás-előkészítés

0

36

36

Forgácsoló
megmunkálások

68

89

157

Minőség-ellenőrzés

36

0

36

CNC-gépkezelés és forgácsolás

0

77

77

A CNC-programozás
alapjai

0

31

31

Műszaki számítások

45

18

63

Műszaki rajz

63

0

36

Anyagismeret és
gyártástechnológia

38

0

38

Gyártástervezés

0

108

108

Szerelés és karbantartás

36

46

82

Automatizálás

36

31

67

601

476

1077

Tanulási terület

Tantárgy

Munkavállalói
ismeretek
Munkavállalói
idegen nyelv

Műszaki alapozás

Gyártáselőkészítés

Gépi forgácsolás

Korszerű
forgácsolási
technológiák

Gépészeti
ismeretek és
gyártástervezés

Szerelés,
karbantartás

Évfolyam összes óraszáma:
Egybefüggő szakmai gyakorlat:

80

1157

A kizárólag szakmai vizsgára történő felkészítés során az ágazati alapoktatáshoz tartozó tantárgyak oktatását a szakmai oktatás első félévében kell megszervezni.

287

Gépi és CNC forgácsoló
A szakma azonosító száma: 4 0715 10 07
A szakma Európai Képesítési Keretrendszer szerinti szintje: 4
A szakma Magyar Képesítési Keretrendszer szerinti szintje: 4
Alkalmassági követelmények
Foglalkozás-egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges
Pályaalkalmassági vizsgálat: nem szükséges

A szakma keretében ellátható legjellemzőbb tevékenység, valamint a munkaterület leírása
Műszaki rajz alapján, adott technológiai paraméterek és műveleti utasítás szerint megtervezi a
gyártás folyamatát. A művelettervezés során használja a szükséges műszaki táblázatokat.
Az adott hagyományos szerszámgépen befogja az előgyártmányt, rögzíti a szerszámokat és beállítja
a forgácsolási paramétereket, majd legyártja a munkadarabot. CNC megmunkáló-gépeken,
gyártósorokon szakszerűen használja a munkadarab befogó- és továbbító eszközöket. Egyszerűbb
alkatrészek gyártására CNC szerszámgépen, vagy szimulációs programmal programot ír és tesztel.
CNC vezérlésű gépet kezel, felszerszámoz és azt követően alkatrészt gyárt. Hiba esetén
korrekciózásokat hajt végre. Méreteket ellenőriz, azt mérési jegyzőkönyvben dokumentálja.
Munkája során mindvégig betartja a munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi előírásokat.

A Szakirányú oktatás szakmai követelményeit a képzési és kimeneti követelmények
részletesen tartalmazzák.

A szakmai vizsga leírása, mérésének, értékelésének szempontjai
Szakma megnevezése: Gépi- és CNC forgácsoló
Szakmai vizsgára bocsátás feltétele: valamennyi előírt képzési évfolyam és az egybefüggő
szakmai gyakorlat eredményes teljesítése.
Központi interaktív vizsga
A vizsgatevékenység megnevezése: Forgácsolás és CNC gépkezelési alapismeretek
Projektfeladat
A vizsgatevénység megnevezése: Összetett geometriájú alkatrészek megmunkálása hagyományos
és CNC gépi forgácsolási eljárásokkal
A szakmai vizsga eredményébe az ágazati alapvizsgát az alábbi súlyaránnyal kell beszámítani:
Ágazati alapvizsga: 20%, Szakmai vizsga: 80 %
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A vizsgatevékenységek leírását, valamint az értékelési szempontokat a képzési és
kimeneti követelmények részletesen tartalmazzák.
Kizárólag szakmai vizsgára történő felkészítés:
1. évfolyam

2. évfolyam

A képzés összes
óraszáma

Munkavállalói ismeretek
(gyakorlat: 0%)

0

9

9

Munkavállalói idegen
nyelv (gyakorlat: 0%)

0

31

31

Villamos alapismeretek
(gyakorlat: 50%)

144

0

144

Gépészeti alapismeretek
(gyakorlat: 50%)

135

0

135

Gyártás-előkészítés

36

0

36

Forgácsoló
megmunkálások

198

229

427

Minőség-ellenőrzés

36

0

36

CNC-gépkezelés és forgácsolás

0

131

131

A CNC-programozás
alapjai

0

49

49

549

449

998

Tanulási terület

Tantárgy

Munkavállalói
ismeretek
Munkavállalói
idegen nyelv

Műszaki alapozás

Gyártáselőkészítés

Gépi forgácsolás

Korszerű
forgácsolási
technológiák

Évfolyam összes óraszáma:
Egybefüggő szakmai gyakorlat:

80

1078

A kizárólag szakmai vizsgára történő felkészítés során az ágazati alapoktatáshoz tartozó tantárgyak oktatását a szakmai oktatás első félévében kell megszervezni.
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Hegesztő
A szakma azonosító száma: 4 0715 10 08
A szakma Európai Képesítési Keretrendszer szerinti szintje: 4
A szakma Magyar Képesítési Keretrendszer szerinti szintje: 4
Alkalmassági követelmények
Foglalkozás-egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges
Pályaalkalmassági vizsgálat: szükséges

A szakma keretében ellátható legjellemzőbb tevékenység, valamint a munkaterület leírása
A hegesztő szakember a tanult kézi ívhegesztési, lánghegesztési és vágási technológiák
felhasználásával hegesztett fémszerkezeteket készít hegesztéstechnológiai utasítás (WPS) alapján.
Anyagismereti és geometriai tudására építve anyagot választ és anyagmennyiséget határoz meg a
feladathoz.
A szerkezetépítési munkáját biztonságosan, magas minőségi szinten, a vonatkozó szabványok
előírásainak megfelelően végzi.
A hegesztési hibákat képes beazonosítani hibakódok alapján és kijavítani. A minőségirányítási
rendszerek elvárásainak megfelelően, munkaközi és végellenőrzést végez és további vizsgálatokra
előkészíti a munkadarabot. Fémszerkezeteket, és csővezeték rendszereket gyárt, javít a gyártási és
technológiai dokumentáció szerint, az irányítási rendszerek eszközeinek felhasználásával,
munkájában alkalmazva az infokommunikációs eszközöket.

A Szakirányú oktatás szakmai követelményeit a képzési és kimeneti követelmények
részletesen tartalmazzák.
A szakmai vizsga leírása, mérésének, értékelésének szempontjai
Szakma megnevezése: Hegesztő
Szakmai vizsgára bocsátás feltétele: valamennyi előírt képzési évfolyam és az egybefüggő
szakmai gyakorlat eredményes teljesítése.
Központi interaktív vizsga
A vizsgatevékenység megnevezése: Hegesztés technológiája, varratvizsgálat, hegesztés biztonsága

Projektfeladat
A vizsgatevékenység megnevezése: Hegesztett kötések készítése különböző hegesztési eljárásokkal
A szakmai vizsga eredményébe az ágazati alapvizsgát az alábbi súlyaránnyal kell beszámítani:
Ágazati alapvizsga: 20 %, Szakmai vizsga: 80 %
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A vizsgatevékenységek leírását, valamint az értékelési szempontokat a képzési és
kimeneti követelmények részletesen tartalmazzák.
Kizárólag szakmai vizsgára történő felkészítés:
1. évfolyam

2. évfolyam

A képzés összes
óraszáma

Munkavállalói ismeretek
(gyakorlat: 0%)

9

0

9

Munkavállalói idegen
nyelv (gyakorlat: 0%)

0

31

31

Villamos alapismeretek
(gyakorlat: 50%)

144

0

144

Gépészeti alapismeretek
(gyakorlat: 50%)

135

0

135

Műszaki dokumentáció

54

0

54

Gépészeti alapmérések

36

0

36

Anyagismeret,
anyagvizsgálat

36

0

36

Hegesztés alapismeretei

106

0

106

Fogyó elektródás
ívhegesztés bevont
elektródával (kézi
ívhegesztés)

0

108

108

Gázhegesztés

24

93

117

0

124

124

0

124

124

Egyéb hegesztési eljárások

0

7

7

A hegesztett kötések
minőségi követelményei

0

8

8

544

495

1039

Tanulási terület

Tantárgy

Munkavállalói
ismeretek
Munkavállalói
idegen nyelv

Műszaki alapozás

Gépészeti
alapismeretek

Hegesztési
technológia
előkészítése

Hegesztési
feladatok

Fogyó elektródás
védőgázas (MIG/MAG)
ívhegesztés
Volfrámelektródás
semleges védőgázas
ívhegesztés (TIG)

Évfolyam összes óraszáma:
Egybefüggő szakmai gyakorlat:

70

1109

A kizárólag szakmai vizsgára történő felkészítés során az ágazati alapoktatáshoz tartozó tantárgyak oktatását a szakmai oktatás első félévében kell megszervezni.
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Ipari gépész
A szakma azonosító száma: 4 0715 10 09
A szakma Európai Képesítési Keretrendszer szerinti szintje: 4
A szakma Magyar Képesítési Keretrendszer szerinti szintje: 4
Alkalmassági követelmények
Foglalkozás-egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges
Pályaalkalmassági vizsgálat: nem szükséges

A szakma keretében ellátható legjellemzőbb tevékenység, valamint a munkaterület leírása
Az ipar szakmairányú ipari gépész szakember a tevékenysége során tervezett vagy nem tervezett
(üzemzavaros) karbantartást végez gépeken, gépegységeken, berendezéseken, illetve a műhelyben
megteremti és biztosítja a munkálatok feltételeit különböző előszerelési és felújítási feladatok
elvégzésével. A meghibásodott gépek esetén feltárja a hiba okát, elvégzi a javítást, illetve a
meghibásodott alkatrészek cseréjét.
Gépelemeket, egyszerű szerkezeteket kézi- és gépi szerszámokkal műszaki dokumentáció alapján
összeszerel. Gépkönyvek, karbantartási előírások alapján elvégzi a gépek, berendezések
karbantartását, üzembe helyezését.
A karbantartási munka tervezésében aktívan részt vesz oly módon, hogy az üzemelő berendezésen
időszakosan bevizsgálást folytat. Figyeli a működő gépegységek működését, mozgását, egyfajta
érzékszervi diagnosztizálást folytat, valamint a technológiai személyzettel (operátorokkal)
kommunikál, információt gyűjt a berendezés működésével kapcsolatban. A berendezésről gyűjtött
információk, illetve a karbantartási és/vagy munkautasítás alapján, gépelemeken, gépeken,
hajtásokon, hidraulikus és pneumatikus rendszereken mérési, karbantartási, hibakeresési, javítási,
beállítási feladatokat végez.
Gépelemeken egyszerűbb mérési és anyagvizsgálati méréseket végez, mely műveletekről mérési
dokumentációt készít.
Műszaki dokumentáció alapján egyszerű alkatrészeket gyárt kézi és kisgépes megmunkálással,
továbbá egyszerű szerkezeteket, egységeket állít össze oldható és nem oldható kötések
alkalmazásával.
Egyszerű pneumatikus és hidraulikus vezérlést állít össze, s az ilyen vezérlésű rendszerek esetén
végrehajtja a rendszer elemeinek hibafeltárását, karbantartását, javítását, szükség esetén cseréjét.

A Szakirányú oktatás szakmai követelményeit a képzési és kimeneti követelmények
részletesen tartalmazzák.
A szakmai vizsga leírása, mérésének, értékelésének szempontjai
Szakmairány megnevezése: Ipar
Szakmai vizsgára bocsátás feltétele: valamennyi előírt képzési évfolyam és az egybefüggő
szakmai gyakorlat eredményes teljesítése.
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Központi interaktív vizsga
A vizsgatevékenység megnevezése: Ipar gépész szakmai ismeretek – ipar szakmairány
Projektfeladat
A vizsgatevékenység megnevezése: Ipari gépész feladatok – ipar szakmairány
A szakmai vizsga eredményébe az ágazati alapvizsgát az alábbi súlyaránnyal kell beszámítani:
Ágazati alapvizsga: 20 %, Szakmai vizsga: 80 %

A vizsgatevékenységek leírását, valamint az értékelési szempontokat a képzési és
kimeneti követelmények részletesen tartalmazzák.
Kizárólag szakmai vizsgára történő felkészítés:
1. évfolyam

2. évfolyam

A képzés összes
óraszáma

Munkavállalói ismeretek
(gyakorlat: 0%)

9

0

9

Munkavállalói idegen
nyelv (gyakorlat: 0%)

0

31

31

Villamos alapismeretek
(gyakorlat: 50%)

144

0

144

Gépészeti alapismeretek
(gyakorlat: 50%)

135

0

135

Anyagismeret

27

7

34

Gépészeti ismeretek

45

15

60

Műszaki rajz

36

0

36

Mérés és anyagvizsgálat

36

0

36

Gépészeti gyakorlatok

36

23

59

CAD-rajzolás

0

31

31

Gépelemek

27

54

81

Szerelési gyakorlat

72

186

258

Fémmegmunkálások

0

46

46

Tanulási terület

Tantárgy

Munkavállalói
ismeretek
Munkavállalói
idegen nyelv

Műszaki alapozás

Gépészeti
feladatok

Gépelemek
szerelési feladatai
Ipari gépész
műveletek
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Üzembehelyezés
gyakorlata
Évfolyam összes óraszáma:

0

93

93

567

486

1053

Egybefüggő szakmai gyakorlat:

80

1133

A kizárólag szakmai vizsgára történő felkészítés során az ágazati alapoktatáshoz tartozó tantárgyak oktatását a szakmai oktatás első félévében kell megszervezni.
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INFORMATIKA ÉS TÁVKÖZLÉS ÁGAZAT
Ágazati alapoktatás megnevezése: Informatika és távközlés ágazati alapoktatás
Az ágazati alapoktatás szakmai követelményeinek leírása:
Az alapoktatás olyan általános és széleskörű tudás és képesség megszerzését biztosítja, ami
egyaránt szükséges és hasznos minden ágazati szakmában betöltött munkakör esetén. Az
alapoktatás végén a tanulók rálátással rendelkeznek az ágazat minden fontos részterületére, ami
biztosítja számukra, hogy megalapozott döntést hozzanak arról, hogy melyik szakmában szeretnék
folytatni a tanulmányaikat. Ennek megfelelően mindenki tisztában lesz alapszinten a számítógép és
a mobil eszközök működésével, szükség esetén szétszed és összeszerel egy számítógépet, telepíti
az operációs rendszert, otthoni vezetékes- és vezeték nélküli hálózatot állít be, elkészít egy
weblapot, kisebb alkalmazásokat kódol, elektronikai kapcsolásokat állít össze, valamint betekintést
nyer a mesterséges intelligencia és más jövőbe mutató technológiák felhasználási lehetőségeibe. Az
alapvető szakmai készségeken túl kiemelt szerep jut az alapoktatásban a társas és kommunikációs
készségek fejlesztésének is, a tanulók képessé válnak egymással együttműködve, csapatban, projekt
alapon dolgozni.

Az Ágazati alapoktatás szakmai követelményeit a képzési és kimeneti követelmények
részletesen tartalmazzák.

Ágazati alapvizsga leírása, mérésének, értékelésének szempontjai
Az ágazati alapvizsgára bocsátás feltétele: valamennyi előírt képzési évfolyam eredményes
teljesítése.
Írásbeli vizsga
A vizsgatevékenység megnevezése: Informatikai és távközlési alapok interaktív teszt
Gyakorlati vizsga
A vizsgatevékenység megnevezése: Weboldalak kódolása, programozás, hálózatok gyakorlat

A vizsgatevékenységek leírását, valamint az értékelési szempontokat a képzési és
kimeneti követelmények részletesen tartalmazzák.
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Informatikai rendszer- és alkalmazás-üzemeltető technikus
A szakma azonosító száma: 5 0612 12 02
A szakma Európai Képesítési Keretrendszer szerinti szintje: 5
A szakma Magyar Képesítési Keretrendszer szerinti szintje: 5
Alkalmassági követelmények
Foglalkozás-egészségügyi alkalmassági vizsgálat: nem szükséges
Pályaalkalmassági vizsgálat: nem szükséges

A szakma keretében ellátható legjellemzőbb tevékenység, valamint a munkaterület leírása
Informatikai, illetve hálózati ismeretei birtokában csapatban és önállóan dolgozva kis- és közepes
méretű hálózatok tervezésében, telepítésében és üzemeltetésében vesz részt. Együttműködik a
rendszerszervezőkkel, szoftverfejlesztőkkel, egyszerűbb problémákat az internetet felhasználva
önállóan megold. Felelősségi körébe tartozhat többek között a vállalatnál működő, illetve
felhőszolgáltatásként igénybe vett informatikai hálózati eszközök, különböző operációs rendszerű
szerverek és munkaállomások, alkalmazások összehangolt működésének és frissítésének
biztosítása, a felhőszolgáltatásokhoz kapcsolódás biztosítása. Segítséget nyújt kollégáinak
alkalmazások használatában, alkalmazás üzemeltetési feladatokat lát el. Projektek keretében
informatikai biztonsági eszközöket, tűzfalakat, vírusvédelmi szoftvereket telepít és konfigurál,
virtualizált kiszolgálói környezetet üzemeltet. Programozási alapismeretek birtokában, alkalmazói,
illetve webes feladatokat old meg, webes kiszolgálói rendszert üzemeltet, adatbázisokat kezel.
Szakmai témákban hatékonyan kommunikál magyarul és angolul egyaránt.

A Szakirányú oktatás szakmai követelményeit a képzési és kimeneti követelmények
részletesen tartalmazzák.

A szakmai vizsga leírása, mérésének, értékelésének szempontjai
Szakma megnevezése: Informatikai rendszer- és alkalmazás-üzemeltető technikus
Szakmai vizsgára bocsátás feltétele: valamennyi előírt képzési évfolyam eredményes teljesítése.
Központi interaktív vizsga
A vizsgatevékenység megnevezése: Informatikai rendszer- és alkalmazás-üzemeltetés interaktív
teszt
Projektfeladat
A vizsgatevékenység megnevezése: Informatikai hálózat- és alkalmazás-üzemeltetés
A szakmai vizsga eredményébe az ágazati alapvizsgát az alábbi súlyaránnyal kell beszámítani:
Ágazati alapvizsga: 10 %, Szakmai vizsga: 90 %
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A vizsgatevékenységek leírását, valamint az értékelési szempontokat a képzési és
kimeneti követelmények részletesen tartalmazzák.
Kizárólag szakmai vizsgára történő felkészítés:
1. évfolyam

2. évfolyam

A képzés
összes
óraszáma

Munkavállalói ismeretek
(gyakorlat: 0%)

9

0

9

Munkavállalói idegen
nyelv (gyakorlat: 0%)

0

31

31

Informatikai és távközlési
alapok I.

54

0

54

Informatikai és távközlési
alapok II.

72

0

72

Programozási alapok

72

0

72

IKT projektmunka I.

54

0

54

IKT projektmunka II.

0

124

124

Hálózatok I.

153

0

153

Hálózatok II.

0

162

162

Hálózat programozása és
IoT

0

54

54

Szerverek és
felhőszolgáltatások

54

124

178

Adatbázis-kezelés I.

36

0

36

Szakmai angol

54

0

54

558

495

1053

Tanulási terület

Tantárgy

Munkavállalói
ismeretek
Munkavállalói
idegen nyelv
A jelen és a jövő
infokommunikációja
Programozási
alapok
Hatékony tanulás,
önfejlesztés és
csoportmunka I.
Hatékony tanulás,
önfejlesztés és
csoportmunka II.

Hálózatok

Hálózati operációs
rendszerek és
felhőszolgáltatások
Adatbázis-kezelés
alapjai
Szakmai angol

Évfolyam összes óraszáma:

A kizárólag szakmai vizsgára történő felkészítés során az ágazati alapoktatáshoz tartozó tantárgyak oktatását a szakmai oktatás első félévében kell megszervezni.
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KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS VÍZÜGY ÁGAZAT
Ágazati alapoktatás megnevezése: Környezetvédelem és vízügy ágazati alapoktatás
Az ágazati alapoktatás szakmai követelményeinek leírása:
Vízszintes értelmű geodéziai méréseket végez. Műszaki dokumentációhoz kapcsolódó szabadkézi
rajzot, műszaki rajzot, helyszínrajzot készít. Elkészített műszaki rajzokat, vagy térképeket
felhasználói szinten olvas. Villamos berendezéseket üzemeltet, egyszerű gépészeti feladatokat lát
el. Időjárási elemeket mér, valamint vízügyi és környezeti mintákhoz kapcsolódó fizikai, kémiai és
biológiai tulajdonságokat vizsgál terepi és laboratóriumi körülmények között. Mérései, valamint az
azokhoz kapcsolódó számításai során a mértékegységeket, azok átváltásait pontosan használja. A
mérési adatokat rendszerezi, egyszerű matematikai módszerekkel feldolgozza, eredményeit
számszerűen, vagy grafikusan megjeleníti. Környezetvédelmi és vízügyi szöveget, folyamatábrát
értelmez, elemez és ez alapján további mérési tevékenységet, vagy védelmi beavatkozást határoz
meg. A megfigyelt környezeti jelenségeket és folyamatokat egyszerűen modellezi. Munkáját,
tevékenységeit a környezeti fenntarthatóság állandó figyelembevételével szervezi.

Az Ágazati alapoktatás szakmai követelményeit a képzési és kimeneti követelmények
részletesen tartalmazzák.

Ágazati alapvizsga leírása, mérésének, értékelésének szempontjai
Az ágazati alapvizsgára bocsátás feltétele: valamennyi előírt képzési évfolyam eredményes
teljesítése.
Írásbeli vizsga: Gyakorlati vizsga
A vizsgatevékenység megnevezése: Mérési, adatkezelési, elemzési projektfeladat

A vizsgatevékenységek leírását, valamint az értékelési szempontokat a képzési és
kimeneti követelmények részletesen tartalmazzák.
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Környezetvédelmi technikus
A szakma azonosító száma: 5 0712 14 02
A szakma Európai Képesítési Keretrendszer szerinti szintje: 5
A szakma Magyar Képesítési Keretrendszer szerinti szintje: 5
Alkalmassági követelmények
Foglalkozás-egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges
Pályaalkalmassági vizsgálat: nem szükséges

A szakma keretében ellátható legjellemzőbb tevékenység, valamint a munkaterület leírása
A környezetvédelem szakmairány a gyakorlati, és azon belül elsősorban a laboratóriumi, illetve a
külső helyszíneken kivitelezhető környezetvédelmi méréseket végzi konkrét mérési feladatok
alapján. A képzésben résztvevő képessé válik a vizsgálati célnak megfelelően mintát venni
környezeti elemekből (víz, talaj, levegő), hulladékból és biológiai vizsgálandó anyagból.
Amennyiben szükséges, a vett mintát előkészíti, tartósítja, majd direkt, illetve indirekt méréseket,
meghatározásokat végez. A mikrobiológiai mintán azonosítási eljárásokat végez. A mennyiségi és
minőségi mérések eredményei alapján következtetést von le a környezeti elemek állapotáról, az
eredményeket elemzi, írásban elmagyarázza, szóban előadja. A méréseket, illetve a hozzá
kapcsolódó tevékenységeket a munka-, baleset- és környezetvédelmi – esetleg steril munkavégzés
– szabályoknak, valamint a szabványban szereplő előírásoknak megfelelően.

A Szakirányú oktatás szakmai követelményeit a képzési és kimeneti követelmények
részletesen tartalmazzák.
A szakmai vizsga leírása, mérésének, értékelésének szempontjai
Szakmairány megnevezése: Környezetvédelem
Szakmai vizsgára bocsátás feltétele: valamennyi előírt képzési évfolyam és az egybefüggő
szakmai gyakorlat eredményes teljesítése.
Szakmához kötődő további sajátos követelmények: a vizsgázó a portfóliójába tartozó, oktató által
hitelesített dokumentumait tanulmányai alatt a kijelölt felületre feltöltötte. A portfólióból készített
prezentációt az első vizsgatevékenység megkezdése előtt 30 nappal elküldi a vizsgaszervező
intézmény hivatalos e-mail címére, vagy feltölti az erre a célra kialakított felületre.
Központi interaktív vizsga
A vizsgatevékenység megnevezése: Környezetvédelmi technikusi ismeretek
Projektfeladat
A vizsgatevékenység megnevezése: Környezetvédelmi vizsgálat, műszeres analitikai és biológiai
vizsgálat, valamint szakmai portfólió bemutatása
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A szakmai vizsga eredményébe az ágazati alapvizsgát az alábbi súlyaránnyal kell beszámítani:
Ágazati alapvizsga: 10%, Szakmai vizsga: 90%

A vizsgatevékenységek leírását, valamint az értékelési szempontokat a képzési és
kimeneti követelmények részletesen tartalmazzák.
Kizárólag szakmai vizsgára történő felkészítés:
1/13.

2/14.

A képzés
összes
óraszáma

Munkavállalói ismeretek
(gyakorlat: 0%)

9

0

9

Munkavállalói idegen
nyelv (gyakorlat: 0%)

0

31

31

Természettudományos
vizsgálatok

81

0

81

Műszaki alapismeretek

108

0

108

Környezetvédelmi
alapismeretek I.

36

0

36

Környezettechnika
alapjai I.

18

0

18

Hidrológia alapjai

18

0

18

Földméréstani
alapismeretek I.

18

0

18

Környezetvédelmi
alapismeretek II.

18

0

18

Környezettechnika
alapjai II.

36

0

36

Hidraulika alapjai

54

0

54

Földméréstani
alapismeretek II.

36

54

90

Anyagismeret

54

54
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Környezetvédelmi
technológiák

54

0

54

Jogi- és szakigazgatási
ismeretek

0

58

58

Analitika

54

0

54

Környezetvédelmi
mérések

0

81

81

Tanulási terület

Tantárgy

Munkavállalói
ismeretek
Munkavállalói idegen
nyelv
Természettudományos
és műszaki alapok

Környezetvédelmi és
vízgazdálkodási
alapok I.

Környezetvédelmi és
vízgazdálkodási
alapok II.

Környezetvédelmi
ismeretek

Környezetvédelmi
vizsgálatok
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Biológiai vizsgálatok

0

54

54

Környezeti analitika

0

63

63

Műszeres analitika

0

90

90

594

485

1079

Évfolyam összes óraszáma:
Egybefüggő szakmai gyakorlat:

40

1119

A kizárólag szakmai vizsgára történő felkészítés során az ágazati alapoktatáshoz tartozó tantárgyak oktatását a szakmai oktatás első félévében kell megszervezni.
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KÖZLEKEDÉS ÉS SZÁLLÍTMÁNYOZÁS ÁGAZAT
Ágazati alapoktatás megnevezése: Kereskedelem ágazati alapoktatás
Az ágazati alapoktatás szakmai követelményeinek leírása:
A kereskedelem ágazati alapoktatás általános és széleskörű gazdasági tudás és gazdálkodási
képesség megszerzését biztosítja, ami egyaránt szükséges és hasznos minden ágazati szakmában
betöltött munkakör esetében. A tanulók az alapoktatás után felmérik a háztartás feladatait, bevételeit
és kiadásait, megtervezik a háztartás pénzgazdálkodását. Elemzik a vállalkozások és a többi
gazdasági szereplő kapcsolatát és megkülönböztetik az egyes vállalkozási formákat. Megszerzett
ismereteik alapján megértik az alapvető jogi fogalmakat és példákon keresztül bemutatják az
alapvető fogyasztói jogokat. A szituációnak megfelelően, hatékonyan kommunikálnak. Elsajátítják
és betartják a hétköznapi viselkedési formákat, az alapvető viselkedéskultúra elvárásainak
megfelelően viselkednek. Tájékozódnak az üzleti környezetben, ellátják a gazdálkodó
szervezeteknél előforduló egyszerű, digitális eszközökhöz köthető feladatokat, bekapcsolódnak az
információs társadalomba és ez önfejlesztésre ösztönzi őket.
Ismerik az értékesítési folyamat szereplőit és az értékesítési technikákat. Megkülönböztetik az
egyes közlekedési alágazatokat, felmérik a beszerzéshez, a tároláshoz és az értékesítéshez
kapcsolódó feladatokat, elkészítik az ezekhez szükséges bizonylatokat.

Az Ágazati alapoktatás szakmai követelményeit a képzési és kimeneti követelmények
részletesen tartalmazzák.
Ágazati alapvizsga leírása, mérésének, értékelésének szempontjai
Az ágazati alapvizsgára bocsátás feltétele: valamennyi előírt képzési évfolyam eredményes
teljesítése.
Írásbeli vizsga
A vizsgatevékenység megnevezése: Gazdálkodási tevékenység alapjai
Gyakorlati vizsga
A vizsgatevékenység megnevezése: Információkezelés és üzleti kultúra

A vizsgatevékenységek leírását, valamint az értékelési szempontokat a képzési és
kimeneti követelmények részletesen tartalmazzák.
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Logisztikai technikus
A szakma azonosító száma: 5 1041 15 06
A szakma Európai Képesítési Keretrendszer szerinti szintje: 5
A szakma Magyar Képesítési Keretrendszer szerinti szintje: 5
Alkalmassági követelmények
Foglalkozás-egészségügyi alkalmassági vizsgálat: nem szükséges
Pályaalkalmassági vizsgálat: nem szükséges

A szakma keretében ellátható legjellemzőbb tevékenység, valamint a munkaterület leírása
A logisztikai technikus (Logisztika és szállítmányozás szakmairányban) összehangolja, tervezi,
lebonyolítja és ellenőrzi a szállítmányozás területén az árutovábbításhoz kapcsolódó fuvarozási,
szállítmányozási és logisztikai tevékenységeket. A logisztika területén a termeléshez, értékesítéshez
szükséges alapanyagok, alkatrészek és termékek beszerzését, készletezését és az elosztási
folyamatok tervezését, végrehajtását és ellenőrzését végzi. Raktározás területén ellátja a be- és
kitárolás munkafolyamatait, az anyag átvételét és kiadását, elvégzi a komissiózás és az expediálás
műveleteit. Szállítmányozás területén az árutovábbításhoz kapcsolódó fuvarozási, szállítmányozási
és logisztikai tevékenységeket összehangolja, tervezi, lebonyolítja, ellenőrzi. Rendszeres
kapcsolatot tart a belföldi és a nemzetközi partnerekkel, ügyfelekkel. Fuvarokmányokat állít ki és
megfelelő szervezéssel gazdaságos, biztonságos és gyors minőségi szolgáltatást valósít meg.
Munkakörével együtt járó kihívások mellett pénzügyi, adminisztratív és marketing feladatokat is
ellát.

A Szakirányú oktatás szakmai követelményeit a képzési és kimeneti követelmények
részletesen tartalmazzák.
A szakmai vizsga leírása, mérésének, értékelésének szempontjai
Szakmairány megnevezése: Logisztika és szállítmányozás
Szakmai vizsgára bocsátás feltétele: valamennyi előírt képzési évfolyam és az egybefüggő szakmai
gyakorlat eredményes teljesítése.
Központi interaktív vizsga
A vizsgatevékenység megnevezése: Logisztika, szállítmányozás, közlekedés és raktározás elméleti
alapjai
Projektfeladat
A vizsgatevékenység megnevezése: Komplex gyakorlati vizsga
A szakmai vizsga eredményébe az ágazati alapvizsgát az alábbi súlyaránnyal kell beszámítani:
Ágazati alapvizsga: 15%, Szakmai vizsga: 85 %
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A vizsgatevékenységek leírását, valamint az értékelési szempontokat a képzési és
kimeneti követelmények részletesen tartalmazzák.
Kizárólag szakmai vizsgára történő felkészítés:
1/13.

2/14.

A képzés
összes
óraszáma

Munkavállalói ismeretek
(gyakorlat: 0%)

9

0

9

Munkavállalói idegen
nyelv (gyakorlat: 0%)

0

31

31

Gazdasági ismeretek

54

0

54

Vállalkozások
működtetése

36

0

36

Kommunikáció

36

0

36

Digitális alkalmazások

81

0

81

Közlekedési alapok

36

18

54

Közlekedés technikája
és üzemvitele

66

0

66

Külkereskedelmi és
vámismeretek

19

16

35

Általános
szállítmányozás

18

72

90

Ágazati szabályozások

54

18

72

Szállítmányozói
feladatok

0

87

87

Raktározási alapok

36

0

36

Raktári tárolás és
anyagmozgatás

36

0

36

Raktári mutatószámok

15

21

36

A raktárirányítás
rendszere

0

30

30

Raktárvezetés

0

24

24

Logisztikai alapok

7

36

43

Tanulási terület

Tantárgy

Munkavállalói
ismeretek
Munkavállalói idegen
nyelv
Gazdálkodási
tevékenység ellátása

Üzleti kultúra és
információkezelés

Közlekedés

Szállítmányozás

Raktározás

Logisztika
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Beszerzési logisztika

18

23

41

Készletezési logisztika

9

27

36

Termelési logisztika

9

27

36

Elosztási logisztika

9

34

43

Minőség a logisztikában

0

30

30

548

494

1042

Évfolyam összes óraszáma:
Egybefüggő szakmai gyakorlat:

80

1122

A kizárólag szakmai vizsgára történő felkészítés során az ágazati alapoktatáshoz tartozó tantárgyak oktatását a szakmai oktatás első félévében kell megszervezni.
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KREATÍV ÁGAZAT
Ágazati alapoktatás megnevezése: Kreatív ipari ágazati alapoktatás
Az ágazati alapoktatás szakmai követelményeinek leírása:
A kreatív ágazati alapoktatás olyan tudást biztosít, mely megalapozza a kreatív tárgyalkotási
folyamatokat. A tanuló ismeri a vizuális ábrázolás felhasználási területeit és eszközeit, a képi
dokumentálás lehetőségeit. Alapvető ismeretekkel, információkkal rendelkezik a kreativitást
inspiráló művészettörténet fő korszakairól. Ismeri az alkotói munka alapanyagait, a tárgyalkotás
folyamatait, technikáit. A tárgyalkotás során szakszerűen és biztonságosan használja a kézi
szerszámokat és a szakmai munkát segítő alapvető munkafolyamatokat végző gépeket,
berendezéseket. Kreatív műhelymunka keretében, önálló elképzelés alapján képes modell, minta,
vázlat, makett segítségével egyszerű alap szakma-specifikus (bőr / textil / ruha / porcelán / gipsz /
kerámia / fa / papír) termékek megalkotására. Ismeri a szakszerű alapminta és dokumentáció
készítés lépéseit. Munkája során alkalmazza az alapvető irodai szoftvereket és a digitális képalkotó
programokat. Üzemlátogatások és szakmai találkozók során megismeri, összehasonlítja és
megkülönbözteti a kreatív ipari ágazatba tartozó termékeket és azok gyártásának folyamatát. Képes
kreatív ipari szakember vezetésével az alapszintű technológiai folyamatok dokumentáció alapján
történő értelmezésére és alkalmazására.

Az Ágazati alapoktatás szakmai követelményeit a képzési és kimeneti követelmények
részletesen tartalmazzák.
Ágazati alapvizsga leírása, mérésének, értékelésének szempontjai
Az ágazati alapvizsgára bocsátás feltétele: valamennyi előírt képzési évfolyam eredményes
teljesítése.
Írásbeli vizsga
A vizsgatevékenység megnevezése: Művészettörténeti alapismeretek és munkahelyi egészség és
biztonság
Gyakorlati vizsga
A vizsgatevékenység megnevezése: műszaki dokumentáció alapján modell/ minta/ vázlat/ makett
segítségével egyszerű alap szakmaspecifikus (bőr / textil / ruha / porcelán / gipsz / kerámia / fa /
papír) produktumot készít a vizsgázó. A műszaki leírásnak megfelelően ellenőrzést végez.

A vizsgatevékenységek leírását, valamint az értékelési szempontokat a képzési és
kimeneti követelmények részletesen tartalmazzák.

306

Ágazati alapoktatás megnevezése: Vizuális ágazati alapoktatás
Az ágazati alapoktatás szakmai követelményeinek leírása:
A tanuló alapismeretei birtokában gyakorlatot szerez a vizuális kommunikáció alapelemeinek (tér,
forma, szín, betű, szöveg, kép), és kifejező eszközeinek (kompozíció, arány, kontraszt)
használatában. Tervező és kivitelező munkájában alkalmazza az alapvető színelméleti és tipográfiai
szabályokat. Ismeri a nyomdai és digitális média műfaji és technikai sajátosságait, adottságait.
Szabadkézzel vagy digitális eszközökkel álló-, vagy mozgóképet tervez, készít. Alapszinten
használja a digitális képalkotásra, képrögzítésre, képfeldolgozásra alkalmas pixel- és vektorgrafikus
programokat.
Megfelelő szoftverek használatával a különböző típusú vizuális alapelemek előállítását, integrálását
és megjelenítését végzi.
Digitális nyomtatásra alkalmas berendezéseket használ, alapismeretekkel rendelkezik a különböző
nyomtatási eszközökről, könyvkötészeti technológiákról. Egyszerű kiadványok kötészeti
kivitelezését elvégzi.
Anyanyelven alapszintű – az ágazati szakmai terminológiának megfelelő - szókincs birtokában
kommunikál. Felkészült a csoportmunkára, a színvonalas, önreflektív munkára, a
felelősségvállalásra. Alapismeretekkel rendelkezik az ágazati tevékenységekhez kapcsolódó
munka-, tűz-, baleset-, környezet és egészségvédelmi szabályokról, képes az előírások betartására.

Az Ágazati alapoktatás szakmai követelményeit a képzési és kimeneti követelmények
részletesen tartalmazzák.
Ágazati alapvizsga leírása, mérésének, értékelésének szempontjai
Az ágazati alapvizsgára bocsátás feltétele: valamennyi előírt képzési évfolyam eredményes
teljesítése.
Írásbeli vizsga: Gyakorlati vizsga
A vizsgatevékenység megnevezése: Kiadvány szerkesztése, megjelenítése, vagy kivitelezése és
szóbeli bemutatása.

A vizsgatevékenységek leírását, valamint az értékelési szempontokat a képzési és
kimeneti követelmények részletesen tartalmazzák.

307

Divatszabó
A szakma azonosító száma: 4 0723 16 03
A szakma Európai Képesítési Keretrendszer szerinti szintje: 4
A szakma Magyar Képesítési Keretrendszer szerinti szintje: 4
Alkalmassági követelmények
Foglalkozás-egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges
Pályaalkalmassági vizsgálat: nem szükséges

A szakma keretében ellátható legjellemzőbb tevékenység, valamint a munkaterület leírása
A női szabó feladata műszaki dokumentáció alapján, sorozat- és méretes nőiruházati termékek
gyártása, egyéb termékek ágynemű, függöny, lakástextíliák készítése, ruházati termékek
átalakítása, javítása. Munkáját a kreativitás, a divatismeret, a jó kézügyesség, a pontosság, a
szemmérték, a digitalizáció iránti érdeklődés, az önállóság, valamint a csapatmunka jellemzik.
A női szabó alkalmazottként vagy vállalkozóként sorozat és szalontechnológiával női felsőruházati
terméket készít, megrendeléseket kezel. Sorozatgyártás esetén műveleti bontásban előkészítő,
varrodai összeállító és befejező műveleteket végez. Kiválasztja a gyártáshoz szükséges gépeket,
vasalóberendezéseket, azokat balesetmentesen üzemelteti.
Szabásmintát szerkeszt, modellez középméretben vagy egyedi testalkatra manuálisan vagy speciális
ruhaipari szerkesztő programmal. A szerkesztés után anyagszükségletet számol, szabászati és
ragasztási feladatokat végez.
Egyedi gyártás esetén méretet vesz, megrendelést kezel, árkalkulációt készít, egyedi szabást,
összeállítást és próbákat végez, próbák után igazít, majd befejezi a női ruházati terméket. Elkészíti
a szolgáltatás zárásaként a számlát és átadja a megrendelt terméket.

A Szakirányú oktatás szakmai követelményeit a képzési és kimeneti követelmények
részletesen tartalmazzák.
A szakmai vizsga leírása, mérésének, értékelésének szempontjai
Szakmairány megnevezése: Női szabó
Szakmai vizsgára bocsátás feltétele: valamennyi előírt képzési évfolyam és az egybefüggő szakmai
gyakorlat eredményes teljesítése.
Központi interaktív vizsga
A vizsgatevékenység megnevezése: Női ruhák szerkesztése, modellezése, gyártástechnológiája,
ruhaipari anyag- és áruismeret, vállalkozási alapismeretek
Projektfeladat
A vizsgatevékenység megnevezése: Portfólió, vizsgaremek, női blézer készítése
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A szakmai vizsga eredményébe az ágazati alapvizsgát az alábbi súlyaránnyal kell beszámítani:
Ágazati alapvizsga: 15%, Szakmai vizsga: 85%

A vizsgatevékenységek leírását, valamint az értékelési szempontokat a képzési és
kimeneti követelmények részletesen tartalmazzák.
Kizárólag szakmai vizsgára történő felkészítés:
1. évfolyam

2. évfolyam

A képzés
összes
óraszáma

Munkavállalói ismeretek
(gyakorlat: 0%)

9

0

9

Munkavállalói idegen
nyelv (gyakorlat: 0%)

0

31

31

Ábrázolási gyakorlat

54

0

54

Kreatív műhely

162

0

162

Művészettörténeti
alapismeretek

36

0

36

Munkahelyi egészség és
biztonság

9

0

9

Digitális szakmai
ismeretek

18

0

18

Textiltermékek
szabásminta-készítése

36

0

36

Textiltermékek
gyártástechnológiája

18

0

18

Textiltermékek készítése
gyakorlat

54

0

54

Lakástextíliák
gyártástechnológiája

18

0

18

Lakástextíliák készítése

54

0

54

Anyagismeret

27

0

27

Áruismeret

0

15

15

Női ruhák
gyártástechnológiája

0

46

46

Női ruhák készítése
gyakorlat

0

201

201

Női ruhák értékesítése

0

15

15

Tanulási terület

Tantárgy

Munkavállalói
ismeretek
Munkavállalói idegen
nyelv

Kreatív ipari ágazati
alapoktatás

Textiltermékek
összeállítása

Lakástextíliák
készítése

Anyag- és áruismeret

Női ruhák készítése
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Női ruhák szerkesztése,
modellezése

9

70

79

Női ruhák szerkesztése,
modellezése gyakorlat

0

39

39

Modellrajz és stílustan

0

23

23

504

440

944

Évfolyam összes óraszáma:
Egybefüggő szakmai gyakorlat:

80

1024

A kizárólag szakmai vizsgára történő felkészítés során az ágazati alapoktatáshoz tartozó tantárgyak oktatását a szakmai oktatás első félévében kell megszervezni.
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Nyomdász
A szakma azonosító száma: 4 0211 16 12
A szakma Európai Képesítési Keretrendszer szerinti szintje: 4
A szakma Magyar Képesítési Keretrendszer szerinti szintje: 4
Alkalmassági követelmények
Foglalkozás-egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges
Pályaalkalmassági vizsgálat: nem szükséges

A szakma keretében ellátható legjellemzőbb tevékenység, valamint a munkaterület leírása
A nyomtatványfeldolgozó nyomtatott ívekből, tekercsekből készterméket állít elő a gyártási
előírások alapján. Munkája során kezeli az egyszerű könyvkötészeti, kereskedelmi- és ügyviteli
nyomtatványokat gyártó, könyv-, brosúra- és füzetgyártó gépeket, feldolgozza a digitális
nyomtatási technológiával készült nyomatokat. Üzemelteti a doboz-, címke-, tasakkészítő, és a
hajlékony falú csomagolóanyagot feldolgozó gépeket. Ismeri az egyes műveletekhez használatos
gépek felépítését, működési mechanizmusát, karbantartását. Tevékenysége során ellenőrzi a
szükséges anyagok, félkész- és késztermékek minőségét a szakmai alapján, szükség esetén
beavatkozik az előírt minőség biztosítása érdekében. Betartja a munka-, tűz-, baleset- és
környezetvédelmi előírásokat és adatkezelési szabályokat.

A Szakirányú oktatás szakmai követelményeit a képzési és kimeneti követelmények
részletesen tartalmazzák.
A szakmai vizsga leírása, mérésének, értékelésének szempontjai
Szakmairány megnevezése: Nyomtatványfeldolgozó
Szakmai vizsgára bocsátás feltétele: valamennyi előírt képzési évfolyam és az egybefüggő
szakmai gyakorlat eredményes teljesítése.
Központi interaktív vizsga
A vizsgatevékenység megnevezése: A „Nyomtatványfeldolgozás ismeretek” tanulási
eredményének mérés-értékelése
Projektfeladat
A vizsgatevékenység megnevezése: A szakmairány tanulási eredmény követelményeinek mérésértékelése a „Vizsgaremek” bemutatásával és a nyomtatványfeldolgozás vizsgaproduktum
elkészítési folyamatának követésével.
A szakmai vizsga eredményébe az ágazati alapvizsgát az alábbi súlyaránnyal kell beszámítani:
Ágazati alapvizsga: 10%, Szakmai vizsga: 90%
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A vizsgatevékenységek leírását, valamint az értékelési szempontokat a képzési és
kimeneti követelmények részletesen tartalmazzák.
Kizárólag szakmai vizsgára történő felkészítés:
1. évfolyam

2. évfolyam

A képzés
összes
óraszáma

Munkavállalói ismeretek
(gyakorlat: 0%)

9

0

9

Munkavállalói idegen
nyelv (gyakorlat: 0%)

0

31

31

Tervezés és kivitelezés

117

0

117

A vizuális tervezés
szoftverei

108

0

108

A vizuális tervezés
alapismeretei

54

0

54

Egyszerű kötések

0

36

36

Kereskedelmi és
ügyviteli nyomtatványok
gyártása

0

36

36

Modellkönyv készítése

0

54

54

108

93

201

Nem megfelelő
nyomdatermék javítása

0

18

18

Munkabiztonság és
környezetvédelem

9

0

9

Az anyagok
csoportosítása

18

0

18

Anyagvizsgálati
módszerek

0

18

18

A nyomóforma-készítés
alapjai

9

0

9

Nyomtatási
alapismeretek

27

0

27

Címkék kiszerelése

36

62

98

Dobozfeldolgozás

63

71

134

Lágy falú
csomagolóanyagok
kiszerelése

0

36

36

Tanulási terület

Tantárgy

Munkavállalói
ismeretek
Munkavállalói idegen
nyelv

Vizuális alapok

Kézi és nagyüzemi
könyvgyártás

Anyagismeret

Nyomdai
alapismeretek

Csomagolóanyaggyártás

Nagyüzemi
könyvgyártás
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Papír csomagolóanyagok
kiszerelése
Évfolyam összes óraszáma:

18

0

18

576

455

1031

A kizárólag szakmai vizsgára történő felkészítés során az ágazati alapoktatáshoz tartozó tantárgyak oktatását a szakmai oktatás első félévében kell megszervezni.
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MEZŐGAZDASÁG ÉS ERDÉSZET ÁGAZAT
Ágazati alapoktatás megnevezése: Mezőgazdaság és erdészet ágazati alapoktatás
Az ágazati alapoktatás szakmai követelményeinek leírása:
Az alapoktatást követően a tanuló egyszerű meteorológiai megfigyeléseket végez, adatokat gyűjt,
jellemzi az időjárási elemeket, meghatározza adott hely klimatikus viszonyait. Elvégzi a talajok
egyszerű, helyszíni fizikai, kémiai, biológiai vizsgálatait, megfigyeli a talajképződés jegyeit,
jellemző folyamatait, a talajhibákat, meghatározza a talajjavítás és talajvédelem lehetőségeit. A
sejttan, szövettan, morfológia, rendszertan alapján növények szaporítását végzi. Felveszi a
gazdasági állatok testméreteit, vizsgálja külső értékmérő tulajdonságait és viselkedésüket. Irányítás
mellett kezeli a mezőgazdasági erőgépeket és elvégzi napi karbantartásukat. Használja a
földmérésben alkalmazott hossz-, terület mértékegységeket, méretarányt, területet számít. Térképet
olvas, alapvető földügyi adatokat azonosít és gyűjt. A mérések során digitális mérőeszközöket
használ. Munkája során alkalmazza az ágazati munka-, tűz-és környezetvédelmi előírásokat,
valamint figyelembe veszi a biológiai sokféleség megőrzési szempontokat.

Az Ágazati alapoktatás szakmai követelményeit a képzési és kimeneti követelmények
részletesen tartalmazzák.
Ágazati alapvizsga leírása, mérésének, értékelésének szempontjai

Az ágazati alapvizsgára bocsátás feltétele: valamennyi előírt képzési évfolyam eredményes
teljesítése.
Írásbeli vizsga: Gyakorlati vizsga
A vizsgatevékenység megnevezése: Egyszerű mezőgazdasági alapgyakorlatok

A vizsgatevékenységek leírását, valamint az értékelési szempontokat a képzési és
kimeneti követelmények részletesen tartalmazzák.

314

Gazda
A szakma azonosító száma: 4 0811 17 04
A szakma Európai Képesítési Keretrendszer szerinti szintje: 4
A szakma Magyar Képesítési Keretrendszer szerinti szintje: 4
Alkalmassági követelmények
Foglalkozás-egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges
Pályaalkalmassági vizsgálat: nem szükséges

A szakma keretében ellátható legjellemzőbb tevékenység, valamint a munkaterület leírása
A Gazda növénytermesztési, kertészeti, állattenyésztési, műszaki, kereskedelmi és gazdasági
szakismeretekkel, a munkák végzéséhez szükséges elméleti, fizikai és gyakorlati felkészültséggel
rendelkező szakember, alapvető tevékenysége a mezőgazdasági árutermelés és szolgáltatás. Táj- és
környezetkímélő módon, szakszerű termelési, tenyésztési, tartástechnológiai, elsődleges
feldolgozási, tárolási és értékesítési tevékenységet folytat. A családi gazdaságok szervezője és fő
munkaereje, működteti és irányítja a saját gazdaságát, vagy ellátja más üzemekben a mezőgazdasági
tevékenységhez kapcsolódó gépek, eszközök, berendezések üzemeltetési feladatait, elméleti és
gyakorlati felkészültségével segíti az új technológiák bevezetését.
A gazdasági állatok tartási és takarmányozási feladatait végzi, betartja és betartatja az állatjólléti
és higiéniai előírásokat, közreműködik a szaporítási (tenyésztési), a prevenciós, a járványvédelmi
feladatok végrehajtásában. Teljesíti az állatok szakszerű elhelyezésével, gondozásával kapcsolatos
szakmai és gazdasági elvárásokat, egyéni/családi vállalkozás esetén ellátja az adminisztrációs és a
gazdaság működtetésével kapcsolatos szervezési feladatokat.
A gazda tevékenységi körének ellátásához szükséges a mezőgazdasági vontató vezetésére érvényes
vezetői engedély, amelynek megszerzésére - külön hatósági vizsga keretében - a alatt lehetőség van.
A talaj termőképességének, a növényzet környezeti feltételeinek figyelembevételével végzi a
növénykultúrák gazdaságos termesztését, a vetés-előkészítéstől a betakarításig vagy az
értékesítésig. Segíti, egyéni/családi vállalkozás esetén ellátja az adminisztrációs és a gazdaság
működtetésével kapcsolatos szervezési feladatokat.
Ellátja a növényvédelmi feladatokat, a szakmai, környezetvédelmi, egészségügyi és higiéniai
követelmények szerint, gondoskodik a vegyszerek kezeléséről, tárolásáról.
A gazda tevékenységi körének ellátásához szükséges a mezőgazdasági vontató vezetésére érvényes
vezetői engedély, amelynek megszerzésére - külön hatósági vizsga keretében - a alatt lehetőség van.

A Szakirányú oktatás szakmai követelményeit a képzési és kimeneti követelmények
részletesen tartalmazzák.
A szakmai vizsga leírása, mérésének, értékelésének szempontjai
Szakmairány megnevezése: Gazda - Állattenyésztő szakmairány
Szakmai vizsgára bocsátás feltétele: Valamennyi előírt képzési évfolyam és az egybefüggő
szakmai gyakorlat eredményes teljesítése.
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A szakmához kötődő további sajátos követelmények:
A szakmai vizsga megkezdésének előfeltétele a mezőgazdasági vontató vezetésére érvényes
vezetői engedély megszerzése (T, illetve C+E, C1+E kategória, vagy B kategória). A vizsga
megkezdése előtt az akkreditált vizsgaközpontnak be kell mutatni az érvényes vezetői engedélyt.
Központi interaktív vizsga
A vizsgatevékenység megnevezése: Mezőgazdasági ismeretek (azonos a Gazda-Növénytermesztő
szakmairány Központi interaktív vizsgánál leírt előírásokkal)
Projektfeladat
A vizsgatevékenység megnevezése: Mezőgazdasági termelési feladatok
A szakmai vizsga eredményébe az ágazati alapvizsgát az alábbi aránnyal kell beszámítani:
5 %, (Szakmai vizsga: 95 %)

Kizárólag szakmai vizsgára történő felkészítés:
1. évfolyam

2. évfolyam

A képzés
összes
óraszáma

Munkavállalói ismeretek
(gyakorlat: 0%)

9

0

9

Munkavállalói idegen
nyelv

Munkavállalói idegen
nyelv (gyakorlat: 0%)

0

31

31

Mezőgazdaság és
erdészet ágazati
alapoktatás

Általános alapozás

72

0

72

Szakmai alapozás

207

0

207

Agrárvállalkozási
ismeretek

18

31

49

Növénytermesztés

36

49

85

Részletes
növénytermesztés

18

49

67

Zöldségtermesztés

36

44

80

Szőlő- és
gyümölcstermesztés

18

26

44

Állattartási ismeretek

36

18

54

Állattenyésztés

18

54

72

Takarmányozástan

36

31

67

Tanulási terület

Tantárgy

Munkavállalói
ismeretek

Agrárvállalkozás

Növénytermesztés

Kertészet

Állattartás,
állattenyésztés

316

Géptan

Kiegészítő
tevékenységek

Részletes állattenyésztés

18

54

72

Erőgépek

36

16

52

Mezőgazdasági
munkagépek

36

34

70

Kiegészítő tevékenység

0

18

18

594

455

1049

Évfolyam összes óraszáma:
Egybefüggő szakmai gyakorlat:

70

1119

A kizárólag szakmai vizsgára történő felkészítés során az ágazati alapoktatáshoz tartozó tantárgyak oktatását a szakmai oktatás első félévében kell megszervezni.
Szakmairány megnevezése: Gazda - Növénytermesztő szakmairány
Szakmai vizsgára bocsátás feltétele: Valamennyi előírt képzési évfolyam és az egybefüggő
szakmai gyakorlat eredményes teljesítése
A szakmához kötődő további sajátos követelmények:
A szakmai vizsga megkezdésének előfeltétele a mezőgazdasági vontatóra érvényes vezetői
engedély megszerzése (T, illetve C+E, C1+E kategória, vagy B kategória). A vizsga megkezdése
előtt a vizsgabizottságnak be kell mutatni az érvényes vezetői engedélyt.
Központi interaktív vizsga
A vizsgatevékenység megnevezése: Mezőgazdasági ismeretek (azonos a Gazda-Állattenyésztő
szakmairány Központi interaktív vizsgánál szereplő előírásokkal)
Projektfeladat
A vizsgatevékenység megnevezése: Mezőgazdasági termelési feladatok
Tartalma és követelményei az előzőekben és a képzési és kimeneti követelményben részletezettek
szerint.

A vizsgatevékenységek leírását, valamint az értékelési szempontokat a képzési és
kimeneti követelmények részletesen tartalmazzák.
Alapfokú iskolai végzettséggel:
Tantárgy

1. évfolyam

Kö
zis
me
ret
i
okt
atá
s

Tanulási terület

Magyar - kommunikáció

82

317

2. évfolyam

A képzés összes
óraszáma
82

Idegen nyelv

104

104

Matematika

82

82

Társadalomismeret

72

72

Természetismeret

72

72

Digitális kultúra

Munkavállalói
ismeretek

Munkavállalói
idegen nyelv

64

Osztályközösség építés

36

32

68

Közismereti oktatás
összesen

448

96

544

Munkavállalói ismeretek
(gyakorlat: min. 0%)

8

0

8

Álláskeresés

2

2

Munkajogi alapismeretek

2

2

Munkaviszony létesítése

2

2

Munkanélküliség

2

2

Munkavállalói idegen
nyelv
(gyakorlat: min. 0%)

0

Az álláskeresés lépései,
álláshirdetések
Önéletrajz és motivációs levél
„Small talk” – általános
társalgás
Állásinterjú

Általános alapozás
(gyakorlat: min. 0%)

Mezőgazdaság és
erdészet ágazati
alapoktatás

64

58(+14)

Bevezetés
Éghajlattan
Talajtan
Növénytan
Állattan
Géptan
Földmérés
Munka-, tűz- és
környezetvédelem

Szakmai alapozás
(gyakorlat: min. 50%)

318

25

4,5

4,5

8

8

4,5

4,5

8

8

0

58(+14)

1
8(+2)
8(+2)
9(+2)
8(+2)
8(+2)
9(+2)

1
8(+2)
8(+2)
9(+2)
8(+2)
8(+2)
9(+2)

7(+2)

7(+2)

166(+29)

Szakmai ágazati tevékenységek
végzése
Szakmai üzemek, intézmények,
cégek látogatása
Szakosító tartalmú előadások
hallgatása

25

0

166(+29)

53(+10)

53(+10)

30(+5)

30(+5)

30(+4)

30(+4)

Szakosító tartalmú gyakorlatok
tanüzemekben,
tangazdaságokban

Tanulási terület
összóraszáma
Agrárvállalkozási
ismeretek
(gyakorlat: min. 50%)

Agrárvállalkozás

0

224+43

0

40

40

3

3

8

8

4

4

6,5

6,5

6,5

6,5

2,5

2,5

2,5

2,5

3

3

4

4

0

40

40

0

81

81

6,5
7
9

6,5
7
9

6,5

6,5

7

7

5

5

8

8

10

10

9

9

13

13

58

58

18

18

8

8

8

8

8

8

A növény és környezete
A növénytermesztés alapjai
A talajművelés műveletei
Talajjavítás, talajvédelem,
talajmintavétel, talajvizsgálat
Talajművelési rendszerek,
talajhasználat
Tápanyagpótlás, trágyázás
A növények szaporítása és
vetése
Növényápolás és öntözés
Betakarítás és tartósítás,
termények tárolása
Növénytermesztési munkák
szervezése, a precíziós
gazdálkodás

Részletes
növénytermesztés
(gyakorlat: min. 50%)

0

A gabonafélék
termesztéstechnológiája
A hüvelyes növények
termesztéstechnológiája
A gyökér- és gumós növények
termesztés-technológiája
Az ipari növények
termesztéstechnológiája

319

53(+10)

224+43

Közgazdasági és pénzügyi
alapfogalmak
A mezőgazdasági
vállalkozással és
tevékenységgel kapcsolatos
fogalmak
A gazdálkodáshoz kapcsolódó
fogalmak
Vállalkozási ismeretek
Mezőgazdasági vállalkozások,
termékek marketingje,
értékesítése, beszerzése,
készletgazdálkodása
Termékértékesítési szerződés
Üzleti terv, fedezeti diagram,
fedezeti pont
Fogyasztóvédelmi ismeretek
Európai uniós ismeretek, Közös
Agrárpolitika

Tanulási terület
összóraszáma
Növénytermesztés
(gyakorlat: min. 50%)

Növénytermesztés

53(+10)

A szálas- és tömegtakarmányok
termesztéstechnológiája
Gyepgazdálkodási ismeretek

Növényvédelmi ismeretek
(gyakorlat: min. 50%)

8

8

8

8

92

92

3

3

3
1

3
1

1

1

1,5
1,5
1

1,5
1,5
1

80

80

0

231

231

0

64

64

8

8

12

12

9
7
7

9
7
7

7

7

3
3

3
3

4

4

4

4

36

36

6

6

6

6

4

4

3

3

1,5

1,5

4

4

1,5

1,5

1,5

1,5

5

5

4

4

0

Növényvédelemmel
kapcsolatos alapfogalmak
Kórokozók, állati kártevők
Gyomnövények
Csávázó és talajfertőtlenítő
szerek
Gombaölő szerek
Állati kártevők elleni szerek
Növényvédelmi előrejelzések
Növényvédelmi alaptanfolyam
tematikája szerinti 80 óra

Tanulási terület
összóraszáma
Zöldségtermesztés
(gyakorlat: min. 50%)
Általános zöldségtermesztési
ismeretek
Termesztés
termesztőberendezésben
Burgonyafélék termesztése
Káposztafélék termesztése
Kabakosok termesztése
Gyökérzöldségfélék
termesztése
Hüvelyesek termesztése
Hagymafélék termesztése
Levélzöldségek és egyéb
zöldségfélék termesztése
Zöldségfélék áruelőkészítése,
tisztítás, elsődleges feldolgozás

Kertészet

Szőlő- és
gyümölcstermesztés
(gyakorlat: min. 50%)

0

Általános gyümölcstermesztési
ismeretek
A gyümölcstermő növények
ápolási munkái
A gyümölcs betakarítása,
tárolása, áruelőkészítés
Az almatermésű gyümölcsök
termesztése
A csonthéjas gyümölcsök
termesztése
A bogyóstermésű gyümölcsök
termesztése
Héjas (száraz) termésű
gyümölcsök termesztése
Különleges gyümölcsök
termesztése
Szőlőtermesztési ismeretek és
technológiák
A szőlő feldolgozása, alapvető
pinceműveletek

320

Tanulási terület
összóraszáma
Állattartási ismeretek
(gyakorlat: min. 50%)

0

100

100

0

44

44

Állat és környezete

5

Egészség, csökkent
termelőképesség, betegség
A betegség gyógykezelése és
megelőzése
Az állatok jóléte és az
állatvédelem
Gazdasági állatok értékelése
A gazdasági állatok szaporítása,
a nemesítés folyamata

Állattenyésztés
(gyakorlat: min. 50%)

Állattartás,
állattenyésztés

10
10
5
7
7
0

58

58

6

6

6

6

8

8

8

8

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

56

56

8
8

8
8

7

7

16
17

16
17

0

158

158

0

42

42

2

2

4
5

4
5

6

6

5

5

A testtájak csontos alapjai
Az emlősök és a madarak
testtájai
A gazdasági állatok
emésztőkészülékének
felépítése, az emésztés
folyamata és az anyagforgalom
A gazdasági állatok hím és női
nemi készülékének anatómiai
felépítése és működése, a
szaporítás
Szarvasmarha tenyésztése és
tartása
Sertés tenyésztése és tartása
Juh és kecske tartása és
tenyésztése
Ló tartása és tenyésztése
Baromfifélék tartása és
tenyésztése

Takarmányozástan
(gyakorlat: min. 50%)

0

A takarmányozás alapjai
Takarmányismeret
Takarmányok tartósítása,
tárolása
A takarmányozás végrehajtása
Takarmányadag összeállítása

Tanulási terület
összóraszáma
Erőgépek
(gyakorlat: min. 50%)

Géptan

Műhelyek felszerelései,
mérőeszközök
A műszaki rajz alapfogalmai
Anyagismeret
Gépelemek, szerkezeti
egységek
Villamosság a
mezőgazdaságban

321

A mezőgazdasági erőgépek
felépítése és működése, a belső
égésű motorok
Teljesítményátviteli rendszer
Járószerkezet, kormányzás,
fékezés
Mezőgazdasági erőgépek
alváza, felépít-ménye,
elektromos berendezései
A precíziós gazdálkodást segítő
elektroni-kai berendezések az
erőgépeken

7

7

3

3

4

4

3

3

3

3

56

56

3

3

7
5

7
5

5

5

5

5

8

8

6

6

3

3

4

4

10

10

0

98

98

0

15

15

Higiéniai alapfogalmak

2

2

A falusi vendéglátás és a
turizmus alapfogalmai

3

3

Élelmiszertartósítási módok

4

4

Hagyományos
termékfeldolgozás

6

6

0

15

15

Felhasznált szabadon tervezhető szakmai
órakeret

43

0

Évfolyam összes óraszáma

723

763

Egybefüggő szakmai gyakorlat:

56

Mezőgazdasági
munkagépek
(gyakorlat: min. 50%)

0

Munkagépek általános
jellemzői
A talajművelés gépei
A tápanyag-visszapótlás gépei
Vető-, ültető- és
palántázógépek
A növényvédelem és az öntözés
gépei
Szálastakarmány-betakarító
gépek
Szemestermény-betakarító
gépek
A gumós növények
betakarításának gépei
A szállítás, anyagmozgatás
gépei
Kertészet gépei

Tanulási terület
összóraszáma
Kiegészítő tevékenység
(gyakorlat: min. 50%)

Kiegészítő
tevékenységek

Tanulási terület
összóraszáma

322

1486
1542

Kizárólag szakmai vizsgára történő felkészítés:
1. évfolyam

2. évfolyam

A képzés
összes
óraszáma

Munkavállalói ismeretek
(gyakorlat: 0%)

9

0

9

Munkavállalói idegen
nyelv

Munkavállalói idegen
nyelv (gyakorlat: 0%)

0

31

31

Mezőgazdaság és
erdészet ágazati
alapoktatás

Általános alapozás

72

0

72

Szakmai alapozás

207

0

207

Agrárvállalkozási
ismeretek

18

31

49

Növénytermesztés

54

46

100

Részletes
növénytermesztés

22

50

72

Növényvédelmi
ismeretek

0

54

54

Zöldségtermesztés

36

44

80

Szőlő- és
gyümölcstermesztés

18

26

44

Állattartási ismeretek

36

18

54

Állattenyésztés

36

36

72

Takarmányozástan

18

52

70

Erőgépek

36

16

52

Mezőgazdasági
munkagépek

36

34

70

Kiegészítő tevékenység

0

18

18

598

456

1054

Tanulási terület

Tantárgy

Munkavállalói
ismeretek

Agrárvállalkozás

Növénytermesztés

Kertészet

Állattartás,
állattenyésztés

Géptan

Kiegészítő
tevékenységek

Évfolyam összes óraszáma:
Egybefüggő szakmai gyakorlat:

70

1124

A kizárólag szakmai vizsgára történő felkészítés során az ágazati alapoktatáshoz tartozó tantárgyak oktatását a szakmai oktatás első félévében kell megszervezni.
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Kertész
A szakma azonosító száma: 4 0812 17 05
A szakma Európai Képesítési Keretrendszer szerinti szintje: 4
A szakma Magyar Képesítési Keretrendszer szerinti szintje: 4
Alkalmassági követelmények
Foglalkozás-egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges
Pályaalkalmassági vizsgálat: nem szükséges

A szakma keretében ellátható legjellemzőbb tevékenység, valamint a munkaterület leírása
A kertész önállóan ellátja a zöldségnövények, gyümölcstermő növények, a szőlőnövény általános
ápolási munkáit (talajművelés, magvetés, ültetés, telepítés, tápanyag-utánpótlás, öntözés) és
irányítás mellett a speciális ápolási feladatokat (metszés, növényvédelem). Betakarítást, áruvá
készítést végez. Kertészeti termesztésben használatos erőgépeket és kéziszerszámokat működtet és
karbantart.

A Szakirányú oktatás szakmai követelményeit a képzési és kimeneti követelmények
részletesen tartalmazzák.
A szakmai vizsga leírása, mérésének, értékelésének szempontjai
Szakma megnevezése: Kertész
Szakmai vizsgára bocsátás feltétele: Valamennyi előírt képzési évfolyam és az egybefüggő
szakmai gyakorlat eredményes teljesítése.
Központi interaktív vizsga
A vizsgatevékenység megnevezése: Kertészeti ismeretek központi interaktív vizsga
Projektfeladat
A vizsgatevénység megnevezése: Kertészeti ismeretek projektfeladat
A szakmai vizsga eredményébe az ágazati alapvizsgát az alábbi súlyaránnyal kell beszámítani:
Ágazati alapvizsga: 5%, Szakmai vizsga: 95%

A vizsgatevékenységek leírását, valamint az értékelési szempontokat a képzési és
kimeneti követelmények részletesen tartalmazzák.

324

Kizárólag szakmai vizsgára történő felkészítés:
1. évfolyam

2. évfolyam

A képzés
összes
óraszáma

Munkavállalói ismeretek
(gyakorlat: 0%)

9

0

9

Munkavállalói idegen
nyelv

Munkavállalói idegen
nyelv (gyakorlat: 0%)

0

31

31

Mezőgazdaság és
erdészet ágazati
alapoktatás

Általános alapozás

72

0

72

Szakmai alapozás

207

0

207

Növényismeret

36

0

36

Termesztéstechnológiák

126

324

450

Termesztőberendezések

18

15

33

Műszaki ismeretek

Műszaki ismeretek

63

62

125

Vállalkozási
ismeretek

Vállalkozási ismeretek

0

46

46

531

478

1009

Tanulási terület

Tantárgy

Munkavállalói
ismeretek

Kertészeti növények

Évfolyam összes óraszáma:

A kizárólag szakmai vizsgára történő felkészítés során az ágazati alapoktatáshoz tartozó tantárgyak oktatását a szakmai oktatás első félévében kell megszervezni.

325

Mezőgazdasági technikus
A szakma azonosító száma: 5 0811 17 09
A szakma Európai Képesítési Keretrendszer szerinti szintje: 5
A szakma Magyar Képesítési Keretrendszer szerinti szintje: 5
Alkalmassági követelmények
Foglalkozás-egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges
Pályaalkalmassági vizsgálat: nem szükséges
A szakma keretében ellátható legjellemzőbb tevékenység, valamint a munkaterület leírása
Az állattenyésztő a gazdasági állatfajok tartási és takarmányozási feladatait végzi, végrehajtja az
állatjólléti és higiéniai feladatokat, közreműködik a tenyésztési (szaporítási) feladatokban.
Gondoskodik az állatjólléti és higiéniai előírások betartásáról, közreműködik a prevenciós
feladatokban, a járványvédelmi, az élelmiszerhigiéniai és az egyes hatósági feladatok
végrehajtásában, alkalmazza a precíziós állattenyésztés főbb irányelveit, drónt használ. Beállítja,
ellenőrzi, karbantartja és üzemelteti az állattenyésztésben használt gépeket, eszközöket,
berendezéseket.
Gondoskodik a fontosabb gazdasági állatfajok szakszerű, higiénikus elhelyezéséről. Segédkezik az
állatorvosnak a szaporodásbiológiai, a járványvédelmi, az élelmiszerhigiéniai feladatok
végrehajtásában.
Elvégzi a fontosabb állattenyésztési munkák tervezését, szervezését. Állattartó telepek napi
adminisztratív feladatait látja el. Irányítja az állattenyésztési termelési feladatokat ellátó
személyeket, csoportokat.

A Szakirányú oktatás szakmai követelményeit a képzési és kimeneti követelmények
részletesen tartalmazzák.
A szakmai vizsga leírása, mérésének, értékelésének szempontjai
Szakmairány megnevezése: Állattenyésztő
Szakmai vizsgára bocsátás feltétele: valamennyi előírt képzési évfolyam és az egybefüggő szakmai
gyakorlat eredményes teljesítése.
A szakmához kötődő további sajátos követelmények: a mezőgazdasági vontató vezetésére érvényes
vezetői engedély megszerzése (T, illetve C+E, C1+E kategória vagy B kategória), amelyet a vizsga
megkezdése előtt a vizsgabizottságnak be kell mutatni.
Központi interaktív vizsga
A vizsgatevékenység megnevezése: Állattenyésztési, gazdálkodási ismeretek
Projektfeladat
A vizsgatevékenység megnevezése: Mezőgazdasági termelési feladatok
A szakmai vizsga eredményébe az ágazati alapvizsgát az alábbi súlyaránnyal kell beszámítani:
Ágazati alapvizsga: 5%, Szakmai vizsga: 95%
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A vizsgatevékenységek leírását, valamint az értékelési szempontokat a képzési és
kimeneti követelmények részletesen tartalmazzák.
Kizárólag szakmai vizsgára történő felkészítés:
1/13.

2/14.

A képzés
összes
óraszáma

Munkavállalói ismeretek
(gyakorlat: 0%)

9

0

9

Munkavállalói idegen
nyelv

Munkavállalói idegen
nyelv (gyakorlat: 0%)

0

31

31

Mezőgazdaság és
erdészet ágazati
alapoktatás

Általános alapozás

72

0

72

Szakmai alapozás

207

0

207

Agrárvállalkozási
ismeretek

18

31

49

Növénytermesztés

72

54

126

Részletes
növénytermesztés

18

46

64

Zöldségtermesztés

36

45

81

Szőlő- és
gyümölcstermesztés

18

27

45

Állattartási
alapismeretek

36

31

67

Állattenyésztés

36

46

82

Takarmányozástan

36

15

51

Részletes állattenyésztés

0

93

93

Erőgépek

18

15

33

Mezőgazdasági
munkagépek

18

31

49

594

465

1059

Tanulási terület

Tantárgy

Munkavállalói
ismeretek

Agrárvállalkozás

Növénytermesztés

Kertészet

Állattartás,
állattenyésztés

Géptan

Évfolyam összes óraszáma:
Egybefüggő szakmai gyakorlat:

70

1129

A kizárólag szakmai vizsgára történő felkészítés során az ágazati alapoktatáshoz tartozó tantárgyak oktatását a szakmai oktatás első félévében kell megszervezni.

327

SZOCIÁLIS ÁGAZAT
Ágazati alapoktatás megnevezése: Szociális ágazati alapoktatás
Az ágazati alapoktatás szakmai követelményeinek leírása:
A szociális, gyermekjóléti- és gyermekvédelmi alap-, és szakosított ellátások különböző
intézményeiben kompetenciájának megfelelő esetekben önállóan, és/vagy felsőfokú végzettségű
szakember irányításával képes a segítségre szoruló egyén/család/csoport/közösség életvitelét
támogató segítséget nyújtani. Tanulmányai alapján az egyéni, csoportos és a közösségi térben
fellépő működési mechanizmusokat felismerve az indokolt és szükséges segítségnyújtási formára
javaslatot tesz, a végrehajtásban önállóan vagy felsőfokú végzettségű szakember irányításával
tevékenyen közreműködik. Krízis-, rendkívüli és katasztrófahelyzetben a szükséges
beavatkozásokban utasítás szerint, kompetenciájának megfelelően részt vesz. Ismeri és ellátja a
szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások adminisztrációs feladatait. Munkájában
a mindenkori jogszabályokban, szabályozókban, protokollokban, módszertani útmutatókban,
illetve a szociális munka etikai kódexében előírtakat követve tevékenykedik. Legalább egy idegen
nyelven alapvető fogalmakat megért, alapvető köznyelvi kommunikációt folytat. Munkájában nagy
gondot fordít a prevenciós munkára, ehhez kapcsolódóan ismeretterjesztő előadásokat,
foglalkozásokat szervez infokommunikációs és digitális eszközök segítségével.

Az Ágazati alapoktatás szakmai követelményeit a képzési és kimeneti követelmények
részletesen tartalmazzák.
Ágazati alapvizsga leírása, mérésének, értékelésének szempontjai
Az ágazati alapvizsgára bocsátás feltétele: valamennyi előírt képzési évfolyam eredményes
teljesítése.
Írásbeli vizsga
A vizsgatevékenység megnevezése: A segítő foglalkozás alapismeretei
Gyakorlati vizsga
A vizsgatevékenység megnevezése: A szociális és gyermekvédelmi ellátás tevékenységformái

A vizsgatevékenységek leírását, valamint az értékelési szempontokat a képzési és
kimeneti követelmények részletesen tartalmazzák.

328

Kisgyermekgondozó, - nevelő
A szakma azonosító száma: 5 0922 22 02
A szakma Európai Képesítési Keretrendszer szerinti szintje: 5
A szakma Magyar Képesítési Keretrendszer szerinti szintje: 5
Alkalmassági követelmények
Foglalkozás-egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges
Pályaalkalmassági vizsgálat: szükséges
A szakma keretében ellátható legjellemzőbb tevékenység, valamint a munkaterület leírása
A kisgyermekgondozó, -nevelő a 0-3 éves korú gyermekek nevelését – gondozását az erre a
korosztályra szakosodott gyermekintézményekben önállóan végzi. Nevelő-gondozó munkáját a
Bölcsődei nevelés-gondozás országos alapprogramjára és az intézménye Szakmai Programjára
alapozza. Felelősséget vállal a rábízott kisgyermekekért, a nevelés folyamatában hozott döntéseiért
és nevelői tevékenységének következményeiért. A nevelésben partnerként támogatja a szülőt.
Empátiával képes fordulni a gyermekekhez és családjaikhoz, szakmai felkészültsége alapján,
kongruensen tudja a családok felé közvetíteni a szakmai ismereteit. Egészséges életmódra nevel.
Fejleszti a társas kompetenciákat, csoportnormákat. A kisgyermek igényeihez igazodó közös
tevékenység során élményeket, viselkedési és helyzetmegoldási mintákat nyújt, az önálló
próbálkozást és a kreativitást támogatja. Fejlődési és magatartászavarok észlelése esetén bevonja a
megfelelő szakembereket. A gyermek fejlődésének rögzítésére digitálisan, esetenként manuálisan
dokumentációt vezet.

A Szakirányú oktatás szakmai követelményeit a képzési és kimeneti követelmények
részletesen tartalmazzák.
A szakmai vizsga leírása, mérésének, értékelésének szempontjai
Szakma megnevezése: Kisgyermekgondozó, - nevelő
Szakmai vizsgára bocsátás feltétele: valamennyi előírt képzési évfolyam és az egybefüggő szakmai
gyakorlat eredményes teljesítése, az ágazati alapvizsga letétele
Központi interaktív vizsga
A vizsgatevékenység megnevezése: A kisgyermekgondozó, -nevelő szakma tanulási eredményeit
felmérő központi interaktív vizsga
Projektfeladat
A vizsgatevékenység megnevezése:
A projektfeladat 2 vizsgarészből áll:
1. vizsgarész: Portfólió készítése egy kisgyermek fejlődéséről
2. vizsgarész: Napi gondozási, nevelési feladatok ellátása gyermekintézményben
A szakmai vizsga eredményébe az ágazati alapvizsgát az alábbi aránnyal kell beszámítani:
10 %, (Szakmai vizsga: 90 %)
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A vizsgatevékenységek leírását, valamint az értékelési szempontokat a képzési és
kimeneti követelmények részletesen tartalmazzák.
Kizárólag szakmai vizsgára történő felkészítés:
Tanulási terület
Munkavállalói
ismeretek
Munkavállalói idegen
nyelv

Szociális ágazati
alapképzés

Gyermekjóléti és
gyermekvédelmi
ismeretek

Szakmai
készségfejlesztés és a
kommunikáció
gyakorlati
megközelítése

A csecsemő és
kisgyermekellátás
ismerete és
gyakorlata

1/13.

2/14.

A képzés
összes
óraszáma

9

0

9

0

31

31

Szakmai
személyiségfejlesztés

72

0

72

Pszichológia

36

0

36

Egészségügyi ismeretek

36

0

36

Elsősegélynyújtás
alapismeretei

27

0

27

Társadalomismeret

36

0

36

Szociális ismeretek

72

0

72

A gyermekek
védelmének rendszere

0

49

49

A bölcsődei ellátás
szervezési feladatai

25

11

36

Otthont nyújtó ellátások

25

10

35

15

0

15

5

26

31

29

24

53

A játéktevékenység
fejlődése

48

23

71

A kisgyermek
gondozása

39

51

90

A kisgyermek táplálása

31

0

31

Beteg gyermek ápolása
a bölcsődében

24

30

54

Tantárgy
Munkavállalói
ismeretek
(gyakorlat: 0%)
Munkavállalói idegen
nyelv (gyakorlat: 0%)

Tanulástechnikai
módszerek, tanulástechnikai gyakorlatok
A segítő hivatás, segítő
kapcsolatok a
nevelőmunkában
Az egészséges csecsemő
és kisgyermek fejlődése
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Gyógypedagógiai
ismeretek
Differenciált szakmai
ismeretek

Családpedagógiai
ismeretek

0

31

31

23

46

69

11

36

47

0

36

36

Családi mentálhigiéné

0

46

46

Családközpontú nevelés
a bölcsődében

0

40

40

563

490

1053

Kisgyermeknevelő
dokumentációs feladatai
Kutatási módszerek a
kisgyermekneve-lés
gyakorlatában
Pszichológiai és
pedagógiai ismeretek

Évfolyam összes óraszáma:
Egybefüggő szakmai gyakorlat:

100

A kizárólag szakmai vizsgára történő felkészítés során az ágazati alapoktatáshoz tartozó tantárgyak oktatását a szakmai oktatás első félévében kell megszervezni.
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Szociális ápoló és gondozó
A szakma azonosító száma: 4 0923 22 03
A szakma Európai Képesítési Keretrendszer szerinti szintje: 4
A szakma Magyar Képesítési Keretrendszer szerinti szintje: 4
Alkalmassági követelmények
Foglalkozás-egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges
Pályaalkalmassági vizsgálat: szükséges
A szakma keretében ellátható legjellemzőbb tevékenység, valamint a munkaterület leírása
Felsőfokú (Bsc, Msc) végzettséggel rendelkező szociális vagy egészségügyi szakember
irányításával végzi feladatait. Ismeri a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátórendszert, és
az ellátórendszer szabályozását. A szociális alap és szakosított ellátásokban gondozói munkakörben
végzi tevékenységét. Életkoruk, egészségi, mentális, vagy fizikai állapotuk miatt segítségre szoruló
személyek alapápolását gondozását végzi. Az ellátásban részesülő személy higiénés szükségleteit
kielégíti. Felismeri a kliens állapotváltozását. Felméri az egyén, csoport sajátos szükségleteit,
ezekre gondozási tervet készít egy munkacsoport tagjaként. Szinten tartó és fejlesztő foglalkozást
szervez felsőfokú végzettséggel rendelkező szakember irányítása mellett. Munkája eredményessége
érdekében a kliensekkel és munkatársaival együttműködik. Segítő beszélgetést alkalmaz,
infokommunikációs eszközöket használ. Adminisztrációs feladatokat lát el a saját feladataival
kapcsolatban.

A Szakirányú oktatás szakmai követelményeit a képzési és kimeneti követelmények
részletesen tartalmazzák.
A szakmai vizsga leírása, mérésének, értékelésének szempontjai
Szakma megnevezése: Szociális ápoló és gondozó
Szakmai vizsgára bocsátás feltétele: valamennyi előírt képzési évfolyam és az egybefüggő szakmai
gyakorlat eredményes teljesítése.
A szakmához kötődő további sajátos követelmények: szakmai idegen nyelv (orvosi latin)
ismerete a betegségek, tünetek megnevezése, leírása szempontjából.
Központi interaktív vizsga
A vizsgatevékenység megnevezése: A Szociális ápoló és gondozó szakma tanulási eredményeit
felmérő központi interaktív vizsga.
Projektfeladat
A vizsgatevénység megnevezése:
I. Portfólió a gyakorlat tükrében
II. Gyakorlati demonstrációs vizsga
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A szakmai vizsga eredményébe az ágazati alapozó vizsgát az alábbi aránnyal kell beszámítani:
20%

A vizsgatevékenységek leírását, valamint az értékelési szempontokat a képzési és
kimeneti követelmények részletesen tartalmazzák.
Alapfokú iskolai végzettséggel:

Munkavállalói idegen nyelv

Munkavállalói ismeretek

Közismereti oktatás

Tanulási terület

Tantárgy

1. évfolyam

2. évfolyam

A képzés összes
óraszáma

Magyar - kommunikáció

82

82

Idegen nyelv

104

104

Matematika

82

82

Társadalomismeret

72

72

Természetismeret

72

72

Digitális kultúra

64

64

Osztályközösség építés

36

32

68

Közismereti oktatás
összesen

448

96

544

Munkavállalói ismeretek
(gyakorlat: 0%)

8

0

8

Álláskeresés+ informatikai
ismeretek

2

2

Munkajogi alapismeretek

2

2

Munkaviszony létesítése

2

2

Munkanélküliség

2

2

Munkavállalói idegen
nyelv (gyakorlat: 0%)

0

25

25

Az álláskeresés lépései,
álláshirdetések

4,5

4,5

Önéletrajz ás motivációs
levél

8

8

,,Small talk’’ – általános
társalgás

4,5

4,5

8

8

Állásinterjú
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Szakmai
személyiségfejlesztés
(gyakorlat: 90%)
Kommunikációs
készségfejlesztés

0

58+51

14,5(+3.5)

14,5(+3,5)

Viselkedéskultúra

14,5(+3,5)

14,5(+3,5)

A reális énkép ismerete

14,5(+3,5)

14,5(+3,5)

Konfliktuskezelés

14,5(+3,5)

14,5(+3,5)

Digitális készségek
fejlesztése

37

37

Pszichológia (gyakorlat:
50%)
Általános és
személyiséglélektani
ismeretek

Szociális ágazati alapképzés

58+51

29+7

0

29+7

8(+3)

8(+3)

Fejlődéslélektani alapok

7(+2)

7(+2)

Szociálpszichológiai
alapismeretek

7(+1)

7(+1)

Családi mentálhigiéné

7(+1)

7(+1)

Egészségügyi ismeretek
(gyakorlat: 50%)

29+7

Az emberi test felépítése

10(+4)

10(+4)

Népegészségtani
alapismeretek

5(+1)

5(+1)

4

4

5(+1)

5(+1)

5(+1)

5(+1)

Gyógyszertani alapok
Egészségkultúra

0

29+7

Környezetvédelem és
fenntarthatóság
Elsősegélynyújtás
alapismeretei (gyakorlat:
90%)
Az elsősegélynyújtás
alapjai

22+14
4(+3)

4(+3)

Elsődleges teendő
vészhelyzetben

4(+3)

4(+3)

A segélyhívás folyamata,
újra élesztés

2,5(+1,5)

2,5(+1,5)

Eszméletlen sérült

2,5(+1,5)

2,5(+1,5)
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0

22+14

Baleseti sérülések

2,5(+1,5)

2,5(+1,5)

Mérgezések

2,5(+1,5)

2,5(+1,5)

Belgyógyászati állapotok
és ellátásuk

4(+2)

4(+2)

Társadalomismeret
(gyakorlat: 20%)

29+7

A mai magyar társadalom

8(+3)

8(+3)

Demográfia és népesedés

7(+2)

7(+2)

Család és háztartás

7(+1)

7(+1)

Az emberi szükségletek
rendszere

7(+1)

7(+1)

Szociális ismeretek
(gyakorlat: 50%)

58+14

Szociális ellátórendszer
ismerete

10(+4)

10(+4)

9,5(+1,5)

9,5(+1,5)

10(+4)

10(+4)

5,5(+0,5)

5,5(+0,5)

Függőség - szenvedély

5,5(+0,5)

5,5(+0,5)

Humán szolgáltatások

9,5(+1,5)

9,5(+1,5)

Szociális gondoskodás

8(+2)

8(+2)

A szociális segítés etikája

Lelki egészségvédelem

Ismerkedés a szociális
ellátórendszer
intézményeivel
Krízis - kitől kérhetek
segítséget

0

0

29+7

58+14

Tanulási terület
összóraszáma

225+100

0

225+100

Mentálhigiéné
(gyakorlat: 30%)

0

22

22

Mentálhigiéné
alapismeretei

5

5

Életkorok mentálhigiénéje

3

3

Közösségi mentálhigiéné
alapjai

3

3

Félelem, szorongás, stressz
és kezelésük

3

3
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Krízis, krízisintervenció

3

3

Veszteségek, gyász,
gyászolás

2,5

2,5

Kiégés, Burnout és a Helfer
szindróma

2,5

2,5

44

44

Énkép, önismeret,
társismeret

10

10

Erőszak- és akadálymentes
kommunikáció

7

7

Kapcsolatok és
tárgyalástechnika

7

7

Segítő kapcsolat, segítő
beszélgetés

10

10

10

10

15

15

7,5

7,5

7,5

7,5

0

81

81

0

29

29

Szociálpolitikai
alapismeretek

7

7

A jóléti rendszerek

4

4

Közigazgatási ismeretek

4

4

A szociálpolitika
intézményrendszere

9

9

A társadalmi helyzet és az
egészség

5

5

15

15

5

5

Szakmai kommunikáció-,
és készségfejlesztés
(gyakorlat: 70%)

0

Szociális munkavégzés ismeretei és eszközei

Szakmai identitás,
pályatükör
Esetmegbeszélés és
szupervízió (gyakorlat:
100%)
Esetmegbeszélés
alapismeretei, szerepe,
jelentősége a szociális
munkában
A szupervízió helye és
szerepe a szociális
munkában
Tanulási terület
összóraszáma

0

Szociálpolitika
(gyakorlat: 20%)

Jogi ismeretek
(gyakorlat: 0%)

0

Általános jog
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Az állam

5

5

Jogok, jogszabályok

5

5

23

23

Mai magyar társadalom

8

8

Hátrányos helyzetű
csoportok a társadalomban

7

7

A szociológia alapfogalmai
és tevékenységi területe

8

8

28

28

Általános szociális munka

5

5

Alkalmazott módszerek a
szociális munkában

5

5

Családokkal végzett
szociális munka

5

5

Szociális munka
csoportokkal

5

5

Közösségi szociális munka

4

4

Szociális adminisztráció

4

4

Társadalomismeret
(gyakorlat: 25 %)

0

Gondozás

Szociális munka
(gyakorlat: 40%)

0

Tanulási terület
összóraszáma

0

95

95

Gondozási alapismeretek
(gyakorlat: 40%)

0

20

20

Gondozás fogalma,
történetisége, jellemzői

5

5

Komplex gondozás

5

5

Sajátos gondozási
szükségletek

5

5

A gondozás tervezése

5

5

15

15

Gondozási szükségletek
felmérése
(gyakorlat: 50%)

0

Szükségletek

5

Szükségletek felmérése és
módszerei

5
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Szükségletek és
erőforrások
Gondozás az
alapellátásban
(gyakorlat: 80%)
Az alapellátás
intézményrendszere

5
0

29

29

9

9

Gondozási feladatok az
alapellátásban

13

13

Háztartási ismeretek

7

7

29

29

10

10

19

19

22

22

4

4

Intézményi adminisztráció

5

5

Minőségbiztosítás

3

3

Adminisztráció az
alapellátásban

5

5

Adminisztráció a
szakellátásban

5

5

22

22

5

5

Segédeszközök

6

6

Rehabilitáció

6

6

Segédeszközök és a
gondozói munka

5

5

0

137

137

0

44

44

Gondozás a szakosított
ellátásban (gyakorlat:
80%)
A szakosított ellátás
intézményrendszere

0

Gondozási feladatok a
szakosított ellátás-ba
Szociális gondozás
adminisztrációja
(gyakorlat: 50%)
Dokumentációs
alapismeretek

0

Fejle
sztő
fogla
lkozá
sok

Akadályozottság és a
segédeszközök
(gyakorlat: 40%)
Fogalmi meghatározások és
az akadályozottság formái

0

Tanulási terület
összóraszáma
Szocioterápia-, és
foglalkoztatásterápia
(gyakorlat: 80%)
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Ápolástan

Foglalkoztatásterápia

15

15

Rekreációs foglalkozások

15

15

Programszervezés

7

7

Munkaterápia

7

7

Tanulási terület
összóraszáma

0

44

44

Ápolási alapismeretek
(gyakorlat: 70%)

0

28

28

Általános ápolási ismeretek

6

6

Aktivitás, pihenés

5

5

Személyi higiéné
biztosítása

5

5

Tápanyag biztosítás

5

5

Speciális ápolási igények

4

4

Az ápoló személyisége

3

3

16

16

A megfigyelés
alapismeretei

4

4

Általános tünettan

3

3

A beteg általános
megtekintése

3

3

A beteg testtájankénti
megtekintése

3

3

Élettani funkciók
megfigyelése

3

3

25

25

7

7

7

7

7

7

Betegmegfigyelés
(gyakorlat: 80%)

0

Szakápolási ismeretek
(gyakorlat: 60%)

0

Sebgondozás
Folyadékpótlás,
injekciózás, vérvétel,
oxigénellátás
Mesterséges táplálás,
ürítés- és váladékkezelés
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Egészségnevelés,
felvilágosítás

4

4

15

15

4

4

4

4

4

4

3

3

0

84

84

0

44

44

A keringés és vérképző
rendszer megbetegedései

14

14

Légzőszervek
megbetegedései

10

10

Emésztőrendszer és
anyagcsere betegségei

10

10

Vizeletkiválasztás és
szerveinek betegségei

5

5

5

5

29

29

Neurológiai betegségek

15

15

Pszichiátriai betegségek

14

14

13

13

Szemészeti betegségek

3

3

Fül-, orr-, gégészeti
megbetegedések

3

3

Bőrgyógyászati betegségek

3

3

Fertőző betegségek,
járványok

4

4

Ápolási adminisztráció
(gyakorlat: 80%)

0

Az ápolói munka általános
dokumentálása
Anaemnésis és terápia
adminisztrációja
Az életfunkciókra
vonatkozó adatok
adminisztrálása
Az ápolói tevékenységhez
kapcsolódó egyéb
adminisztráció
Tanulási terület
összóraszáma

Klinikumi ismeretek

Belgyógyászati ismeretek
(gyakorlat: 50%)

Reumatológiai és
daganatos betegségek
Neurológiai és
pszichiátriai
megbetegedések
(gyakorlat: 50%)

0

Kisklinikumi ismeretek
(gyakorlat: 50%)

0
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Gerontológia, geriátria
(gyakorlat: 60%)

0

29

29

10

10

10

10

9

9

0

115

115

Felhasznált szabadon tervezhető szakmai
órakeret

100

32

Évfolyam összes óraszáma

781

709

Egybefüggő szakmai gyakorlat:

56

Időskorral járó változások
Időskorban előforduló
problémák kezelése és
támogatás
Időskori rehabilitáció
folyamata, feladatai
Tanulási terület
összóraszáma

1490
1546

Kizárólag szakmai vizsgára történő felkészítés:
Tanulási terület
Munkavállalói
ismeretek
Munkavállalói
idegen nyelv

Szociális ágazati
alapképzés

Lelki
egészségvédelem

1. évfolyam

2. évfolyam

A képzés
összes
óraszáma

9

0

9

0

31

31

Szakmai
személyiségfejlesztés

72

0

72

Pszichológia

36

0

36

Egészségügyi ismeretek

36

0

36

Elsősegélynyújtás
alapismeretei

27

0

27

Társadalomismeret

36

0

36

Szociális ismeretek

72

0

72

Mentálhigiéné

27

0

27

17

37

54

0

18

18

Tantárgy
Munkavállalói
ismeretek
(gyakorlat: 0%)
Munkavállalói idegen
nyelv (gyakorlat: 0%)

Szakmai
kommunikáció-, és
készségfejlesztés
Esetmegbeszélés és
szupervízió
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Szociális
munkavégzés
ismeretei és eszközei

Gondozás

Fejlesztő
foglalkozások

Szociálpolitika

0

36

36

Jogi ismeretek

18

0

18

Társadalomismeret

18

10

28

Szociális munka

0

35

35

Gondozási
alapismeretek

24

0

24

Gondozási szükségletek
felmérése

18

0

18

Gondozás az
alapellátásban

12

24

36

Gondozás a szakosított
ellátásban

12

24

36

Szociális gondozás
adminisztrációja

0

27

27

Akadályozottság és a
segédeszközök

0

27

27

Szocioterápia-, és
foglalkoztatásterápia

0

54

54

Ápolási alapismeretek

35

0

35

Betegmegfigyelés

20

0

20

Szakápolási ismeretek

0

31

31

Ápolási adminisztráció

0

18

18

18

36

54

0

36

36

Kisklinikumi ismeretek

0

16

16

Gerontológia, geriátria

24

12

36

531

472

1003

Ápolástan

Klinikumi ismeretek

Belgyógyászati
ismeretek
Neurológiai és
pszichiátriai megbetegedések

Évfolyam összes óraszáma:
Egybefüggő szakmai gyakorlat:

80

1083

A kizárólag szakmai vizsgára történő felkészítés során az ágazati alapoktatáshoz tartozó tantárgyak oktatását a szakmai oktatás első félévében kell megszervezni.
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Szociális és gyermekvédelmi szakasszisztens
A szakma azonosító száma: 5 0923 22 04
A szakma Európai Képesítési Keretrendszer szerinti szintje: 5
A szakma Magyar Képesítési Keretrendszer szerinti szintje: 5
Alkalmassági követelmények
Foglalkozás-egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges
Pályaalkalmassági vizsgálat: szükséges
A szakma keretében ellátható legjellemzőbb tevékenység, valamint a munkaterület leírása
A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások, a gyermekjóléti szolgáltatások és
gyermekvédelmi szakellátás területén kompetenciájába tartozó feladatok tekintetében önállóan
vagy felsőfokú végzettségű szakember irányításával végzi feladatait. A különböző életkorú,
segítséget igénylő személyek, gyermekek, családok számára nyújt segítséget az életvezetésben,
valamint intézményi keretek között biztosít támogatást problémáik megoldásában. Tematikus,
terápiás csoportok működését segíti, közösségi programokat szervez. Adminisztrációs, a
munkaszervezetben döntés-előkészítési feladatokat lát el, kompetenciáját meghaladó problémák
megoldásában szakmai vezetője irányításával közreműködik. Képes a szakmai információk
gyűjtésére, értékelésére, információforrások kezelésére. Önállóan végzi az intézményi
ügyiratkezelést, szükség esetén bevonható a hatósági ügyviteli, ügyirat kezelési feladatokba. A
szolgáltatást, ellátását igénybe vevőkkel, egyéb szakemberekkel személyesen, valamint
infokommunikációs, digitális eszközök lehetőségeit alkalmazva tart kapcsolatot, működik együtt,
tevékenységét szakszerűen dokumentálja. Ügyfélforgalmi adatokat elemez, statisztikai
beszámolókat készít. Tevékenységét megtervezve szervezési, szükség esetén vezetői felhatalmazás
mellett irányítási részfeladatokat lát el, projektek tervezésében és megvalósításában vezetői
irányítással részfeladatokat lát el. A szolgáltatást, ellátást igénybe vevők problémái kezelésében,
megoldásuk érdekében együttműködik hatóságokkal, intézményekkel, szervezetekkel, képviselve
az őt foglalkoztató intézményt is. Munkája során kapcsolatot tart a szociális igazgatás szerveivel, a
gyámhatóságokkal, a szociális és gyermekjóléti alapellátásba, a szociális alap és szakosított
ellátásba tartozó szolgáltatásokkal és intézményekkel, a gyermekvédelmi szakellátást
nyújtóintézményekkel, szervezetekkel. Etikai normák betartásával, saját tevékenységét is
kontrollálva hozzájárul a szakterület fejlődéséhez.

A Szakirányú oktatás szakmai követelményeit a képzési és kimeneti követelmények
részletesen tartalmazzák.

A szakmai vizsga leírása, mérésének, értékelésének szempontjai
Szakma megnevezése: Szociális és gyermekvédelmi szakasszisztens
Szakmai vizsgára bocsátás feltétele: valamennyi előírt szakmai képzés évfolyamai és az egybefüggő
szakmai gyakorlat eredményes teljesítése
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Központi interaktív vizsga
A vizsgatevékenység megnevezése: Szakasszisztensi ismeretek a szociális és gyermekvédelemben

Projektfeladat
A vizsgatevékenység megnevezése: Egy megvalósított projekt ismertetése és a szakmai
személyiségfejlődés bemutatása
A szakmai vizsga eredményébe az ágazati alapvizsgát az alábbi aránnyal kell beszámítani: 25 %

A vizsgatevékenységek leírását, valamint az értékelési szempontokat a képzési és
kimeneti követelmények részletesen tartalmazzák.
Kizárólag szakmai vizsgára történő felkészítés:
1/13.

2/14.

A képzés
összes
óraszáma

Munkavállalói ismeretek
(gyakorlat: 0%)

9

0

9

Munkavállalói idegen nyelv
(gyakorlat: 0%)

0

31

31

Szakmai személyiségfejlesztés

72

0

72

Pszichológia

36

0

36

Egészségügyi ismeretek

36

0

36

Elsősegélynyújtás
alapismeretei

27

0

27

Társadalomismeret

36

0

36

Szociális ismeretek

72

0

72

18

0

18

12

6

18

Szociális munka elmélete

41

8

49

Probléma-, konfliktus
kezelése, megoldása

18

0

18

Ápolás, gondozás ismeretei

9

15

24

Tanulási terület

Tantárgy

Munkavállalói
ismeretek
Munkavállalói idegen
nyelv

Szociális ágazati
alapképzés

Szociálpolitikai, szociológiai,
szervezeti ismeretek
Ellátás, gondozás,
szolgáltatásnyújtás szervezeti
keretei
Szükségletfelmérés,
problémamegoldás

344

Életvitel- rekreációszabadidő- kultúra

Szakmai
tevékenységek

Adminisztráció
ismerete és gyakorlata

Életvitel-kultúra

36

0

36

Egészségkultúra

36

0

36

Rekreáció-kultúra

18

0

18

Szabadidő-kultúra

0

62

62

27

31

58

30

15

45

0

27

27

0

45

45

0

49

49

0

15

15

18

15

33

Adminisztrációs és ügyintézési
ismeretek

0

45

45

Ügyintézés és ügyfélszolgálat
gyakorlata

0

31

31

Intézményi adminisztráció

0

31

31

0

31

31

0

31

31

Az ellátásban részesülő
gyermekek és fiatal felnőttek
jellemzői a gyermekjóléti
alapellátás és a
gyermekvédelmi szakellátás
intézményeiben valamint a
javítóintézetekben
A működés tartalmi és
gyakorlati elemei a
gyermekjóléti alapellátásban
és a gyermekvédelmi
szakellátásban, valamint a
javítóintézetben
A szakmai működés keretei a
gyermek-jóléti alapellátás és a
gyermekvédelmi szakellátás
intézményeiben valamint a
javítóintézetekben
Az igénybevevők jellemzői
személyes gondoskodást
nyújtó szociális ellátásokban
A szakmai működés tartalmi
és gyakorlati elemei a szociális
ellátás szakosított
intézményeiben
A szakmai működés keretei a
személyes gondoskodást
nyújtó szociális ellátásban
Informatikai ismeretek
gyakorlati alkalmazása

Szociális szolgáltatások /
intézmények adminisztrációja
Gyermekjóléti szolgáltatások,
gyermek-jóléti alapellátási és
gyermekvédelmi szakellátási
intézmények és a
javítóintézetek
adminisztrációja

345

Évfolyam összes óraszáma:

551

Egybefüggő szakmai gyakorlat:

488
180

1039
1219

A kizárólag szakmai vizsgára történő felkészítés során az ágazati alapoktatáshoz tartozó tantárgyak oktatását a szakmai oktatás első félévében kell megszervezni.
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Szociális és mentálhigiénés szakgondozó
A szakma azonosító száma: 5 0923 22 05
A szakma Európai Képesítési Keretrendszer szerinti szintje: 5
A szakma Magyar Képesítési Keretrendszer szerinti szintje: 5
Alkalmassági követelmények
Foglalkozás-egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges
Pályaalkalmassági vizsgálat: szükséges
A szakma keretében ellátható legjellemzőbb tevékenység, valamint a munkaterület leírása
Felsőfokú (Bsc, Msc) végzettséggel rendelkező szociális és vagy egészségügyi végzettségű
szakember irányításával végzi tevékenységét. Holisztikus szemlélettel közelíti munkáját, melynek
segítségével
Segítséget nyújt a szociális ellátásra szoruló idős, pszichiátriai, szenvedélybetegséggel,
fogyatékossággal élő személyek teljes körű ellátásában, a szociális alap- és szakosított ellátások
területén. Fő célja az egyén szükségleteinek a felmérése, illetve az életkornak, fizikai, lelki
állapotnak megfelelő gondozása. Az életkor, az élethelyzet, az egészségügyi, fizikai és mentális
állapot figyelembevétele mellett, a szociális-, gyermekjóléti- és gyermekvédelmi szolgáltatások
igénybevevői számára segítséget nyújt a fizikai, mentális, egészségügyi, szociális és lakókörnyezeti
szükségletek kielégítéséhez. Felismeri a gondozással kapcsolatos feladatokat, és a kompetenciájába
tartozó feladatokat önállóan végrehajtja. Az ember egészségi állapotát folyamatosan megfigyeli, és
az ezzel kapcsolatos intézményi dokumentációt a szakmai irányelveknek megfelelően tölti ki.
Felismeri a nagyon nehéz élethelyzeteket, és segítséget nyújt azok megoldásában. Munkája során
törekszik az ellátottak lelki és a testi betegségeinek megelőzésére. Részt vesz a lelki- és hitélet, a
szabadidős, a kulturális tevékenységek és foglalkoztatási formák megszervezésében,
végrehajtásában. A feladatai elvégzése közben együttműködik munkatársaival és az ellátásra
szorulókkal. Empátiát tanúsít a szolgáltatást igénybevevő személyek felé, és tisztelettudó módon
viselkedik velük, hozzátartozóikkal és saját kollégáival egyaránt.

A Szakirányú oktatás szakmai követelményeit a képzési és kimeneti követelmények
részletesen tartalmazzák.
A szakmai vizsga leírása, mérésének, értékelésének szempontjai
Szakma megnevezése: Szociális és mentálhigiénés szakgondozó
Szakmai vizsgára bocsátás feltétele: valamennyi előírt képzési évfolyam és az egybefüggő szakmai
gyakorlat eredményes teljesítése.
A szakmához kötődő további sajátos követelmények: szakmai idegen nyelv (orvosi latin)
részletes ismerete a betegségek, tünetek, megnevezése, leírása szempontjából.
Központi interaktív vizsga
A vizsgatevékenység megnevezése: Szociális és mentálhigiénés szakgondozó
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Projektfeladat
A vizsgatevékenység megnevezése: Esetmunkával kapcsolatos záródolgozat és prezentáció
bemutatása.
A szakmai vizsga eredményébe az ágazati alapvizsgát az alábbi aránnyal kell beszámítani:
20 %, (szakmai vizsga: 80 %)

A vizsgatevékenységek leírását, valamint az értékelési szempontokat a képzési és
kimeneti követelmények részletesen tartalmazzák.
Kizárólag szakmai vizsgára történő felkészítés:
1.évfolyam

2.évfolyam

3.évfolyam

A képzés
összes
óraszáma

Munkavállalói ismeretek
(gyakorlat: 0%)

9

0

0

9

Munkavállalói idegen
nyelv (gyakorlat: 0%)

0

0

31

31

Szakmai
személyiségfejlesztés

72

0

0

72

Pszichológia

36

0

0

36

Egészségügyi ismeretek

36

0

0

36

Elsősegélynyújtás
alapismeretei

27

0

0

27

Társadalomismeret

36

0

0

36

Szociális ismeretek

72

0

0

72

45

30

23

98

39

27

41

107

22

72

0

94

Szakmai gyakorlat

22

27

47

96

Pszichológiai
alapismeretek

26

27

23

76

Időskorúak támogatási
feladatai

90

0

0

90

Tanulási terület

Tantárgy

Munkavállalói
ismeretek
Munkavállalói idegen
nyelv

Szociális ágazati
alapképzés

Mentálhigiénés
feladatok

Szociális gondozás

Mentálhigiénés
alapismeretek
Egészséggondozás és
mentálhigiénés
rehabilitáció
Esetmegbeszélés,
szupervízió a
gyakorlatban
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Geriátriai ismeretek

0

18

24

42

0

0

36

36

0

0

56

56

0

0

60

60

0

0

52

52

50

0

0

50

7

58

0

65

0

40

9

49

Elsősegélynyújtás

0

22

0

22

Ápolástani,
gondozástani ismeretek

0

67

15

82

Szociálismunka
gyakorlata

0

63

31

94

Szociálpolitikai és jogi
alapismeretek

0

45

15

60

Társadalomismeret

0

18

0

18

Portfólió

0

18

31

49

Évfolyam összes óraszáma:

589

532

494

1615

Egybefüggő szakmai gyakorlat:

80

80

Geriátriai ápolási és
gyakorlati ismeretek
Pszichiátriai betegek
gondozási és gyakorlati
feladatai
Addiktológiai betegek
gondozási és gyakorlati
feladatai
Fogyatékkal élők
gondozási és gyakorlati
feladatai
Anatómiai és élettani
ismeretek

Egészségügyi
ismeretek

A szociális munka és
a szociálpolitika
alapjai

Egészségügyi
alapismeretek
A szakgondozó ápolási
feladatai diagnosztikai
és terápiás
beavatkozások során

1775

A kizárólag szakmai vizsgára történő felkészítés során az ágazati alapoktatáshoz tartozó tantárgyak oktatását a szakmai oktatás első félévében kell megszervezni.
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TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS ÁGAZAT
Ágazati alapoktatás megnevezése: Turizmus-vendéglátás ágazati alapoktatás
Az ágazati alapoktatás szakmai követelményeinek leírása:
A turizmus-vendéglátás ágazati alapoktatás során a tanuló betekintést nyer a cukrász, szakács,
vendégtéri és turisztikai szakmák tevékenységébe. Megkülönbözteti, felhasználás előtt alkalmassá
teszi, előkészíti a termékkészítéshez a nyersanyagokat, ügyel a minőségükre. Kiválasztja a
munkafolyamatokhoz szükséges eszközöket, gépeket, kézi szerszámokat, berendezéseket. A
cukrászati termékkészítés során, tésztákat gyúr, kever, habot ver, kinyújtja, darabolja, kikeni,
nyomózsákkal alakítja, megsüti, betölti, díszíti a termékeket. Az ételkészítés során, főz, párol, pirít,
grillez, süt zárt térben és bő zsiradékban, kialakítja a termékek ízét, állagát, megjelenését. A
vendégtérben éttermi alapterítést végez, a vendég előtt desszerteket, salátákat, alkoholmenetes
kevert italokat készít. Megkülönbözteti a szálláshelytípusokat, a régió turisztikai szolgáltatóit,
ajánlja a vendégeknek a saját turisztikai régióját, természeti adottságait. Fogadja a vendéget,
ismerteti, felszolgálja a rendelkezésre álló ételeket és italokat. Munkatevékenysége során betartja a
munkabiztonsági, egészségvédelmi, higiéniai és környezetvédelmi szabályokat, előírásokat. Az
üzleti érintkezés szabályai szerint kommunikál a munkatársaival, a vendégekkel, betartja, a
viselkedési szabályokat, elfogadja a különböző nemzeti kultúrák sajátosságait. Feladataihoz
munkája során szövegszerkesztő és táblázatkezelő programokat használ, szakmai
információgyűjtéshez a világhálón tájékozódik és hagyományos információs forrásokat felhasznál.

Az Ágazati alapoktatás szakmai követelményeit a képzési és kimeneti követelmények
részletesen tartalmazzák.

Ágazati alapvizsga leírása, mérésének, értékelésének szempontjai
Az ágazati alapvizsgára bocsátás feltétele: valamennyi előírt képzési évfolyam eredményes
teljesítése.
Írásbeli vizsga: Gyakorlati vizsga
A vizsgatevékenység megnevezése: Turizmus-vendéglátás ágazati alapvizsga gyakorlata

A vizsgatevékenységek leírását, valamint az értékelési szempontokat a képzési és
kimeneti követelmények részletesen tartalmazzák.
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Szakács
A szakma azonosító száma: 4 1013 23 05
A szakma Európai Képesítési Keretrendszer szerinti szintje: 4
A szakma Magyar Képesítési Keretrendszer szerinti szintje: 4
Alkalmassági követelmények
Foglalkozás-egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges
Pályaalkalmassági vizsgálat: szükséges
A szakma keretében ellátható legjellemzőbb tevékenység, valamint a munkaterület leírása
Szaktudásának köszönhetően rendkívül kreatív, konyhatechnológiai úton étvágygerjesztő és ízletes
hideg és melegkonyhai ételeket készít, tálal. Az üzletvezetés érdekeit figyelembe véve gazdálkodik.
A raktárkészletet figyelemmel kiséri az árurendelést és az áruátvételt koordinálja, ellenőrzi. A
raktározást felügyeli, ellenőrzi. Munkabeosztást tervez, ír. Konyhai munkaszervezésben,
feladatkiosztásban pontos és precíz. Felelősségteljesen irányítja a beosztottjait, kollegáit a konyhai
etikett és az erkölcsi normák betartása mellett. Jó szervezőképességgel és problémamegoldó
adottságokkal rendelkezik. Példamutató magatartásával és munkaruházatával, magas szakmai
tudásával tekintélyt vív ki magának.

A Szakirányú oktatás szakmai követelményeit a képzési és kimeneti követelmények
részletesen tartalmazzák.
A szakmai vizsga leírása, mérésének, értékelésének szempontjai
Szakma megnevezése: Szakács
Szakmai vizsgára bocsátás feltétele: valamennyi előírt képzési évfolyam és az egybefüggő
szakmai gyakorlat eredményes teljesítése.
Központi interaktív vizsga
A vizsgatevékenység megnevezése: Kombinált online vizsga
Projektfeladat
A vizsgatevékenység megnevezése: Gyakorlati vizsga

A szakmai vizsga eredményébe az ágazati alapvizsgát az alábbi súlyaránnyal kell beszámítani:
Ágazati alapvizsga: 20%, Szakmai vizsga: 80 %

A vizsgatevékenységek leírását, valamint az értékelési szempontokat a képzési és
kimeneti követelmények részletesen tartalmazzák.
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Alapfokú iskolai végzettséggel:

Turizmusvendéglátás
alapozás

Munkavállalói idegen nyelv

Munkavállalói
ismeretek

Közismereti oktatás

Tanulási terület

Tantárgy

1. évfolyam

2. évfolyam

A képzés összes
óraszáma

Magyar - kommunikáció

82

82

Idegen nyelv

104

104

Matematika

82

82

Társadalomismeret

72

72

Természetismeret

72

72

Digitális kultúra

64

64

Osztályközösség építés

36

32

68

Közismereti oktatás
összesen

448

96

544

Munkavállalói ismeretek
(Az órakeret min. 0%-a
gyakorlat)

8

0

8

Álláskeresés

2

2

Munkajogi alapismeretek

2

2

Munkaviszony létesítése

2

2

Munkanélküliség

2

2

Munkavállalói idegen
nyelv (Az órakeret min.
0%-a gyakorlat)
Az álláskeresés lépései,
álláshirdetések

25

25

4,5

4,5

Önéletrajz és motivációs
levél

8

8

,,Small talk’’ – általános
társalgás

4,5

4,5

8

8

0

22(+14)

0

Állásinterjú
A munka világa
(Az órakeret min. 0%-a
gyakorlat)
Alapvető szakmai
elvárások
Kommunikáció és
vendégkapcsolatok

22(+14)
3,5(+3,5)

3,5(+3,5)

15(+7)

15(+7)
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Munkabiztonság és
egészségvédelem

3,5(+3,5)

IKT a vendéglátásban
(Az órakeret 100%-a
gyakorlat)

29(+59)

Digitális eszközök a
vendéglátásban

15(+3)

15(+3)

Digitális
tananyagtartalmak
alkalmazása

3(+1)

3(+1)

Digitális eszközök a
turizmusban

11(+3)

11(+3)

Digitális készségek
fejlesztése

52

52

Termelési, értékesítési és
turisztikai alapismeretek
(Az órakeret min. 50%-a
gyakorlat)
A cukrászati termelés
alapjai

0

0

29(+59)

173(+7)

44(+3)

44(+3)

Az ételkészítés alapjai

43(+2)

43(+2)

A vendégtéri értékesítés
alapjai

43(+1)

43(+1)

A turisztikai és szálláshelyi
tevékenység alapjai

43(+1)

43(+1)

Tanulási terület
összóraszáma
Előkészítés és
élelmiszerfeldolgozás (Az
órakeret 100%-a
gyakorlat)

Szakács - középszintű képzés

173(+7)

3,5(+3,5)

224(+80)

0

224(+80)

0

68

68

8

8

8

8

8

8

Alapkészítmények

1,5

1,5

Sűrítési eljárások

4

4

5,5

5,5

Előkészítés
Alapműveletek,
fűszerezés, ízesítés
Alaplevek, tövid levek,
kivonatok és
pecsenyelevek

Bundázási eljárások
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Mártások

8

8

Töltelék áruk (kolbászok,
terrinek, pástétomok,
galantinok)

7

7

Pékáruk és cukrászati
alaptészták

7

7

Savanyítás, tartósítás

11

11

54

54

Kézi szerszámok

8

8

Hűtő és fagyasztó
berendezések

8

8

Főző és sütő berendezések

8

8

Egyéb berendezések és
gépek

5

5

25

25

349

349

Főzés

50

50

Gőzölés

45

45

Párolás

52

52

Sütés I.

48

48

Sütés II.

24

24

Különleges technológiák

23

23

Cukrászat

44

44

Speciális ételek (mentes,
kímélő)

23

23

Ételkészítés árukosárból

40

40

54

54

Konyhai berendezésekgépek ismerete, kezelése,
programozása (Az
órakeret 100%-a
gyakorlat)

0

Karbantartási és
üzemeltetési ismeretek
Ételkészítés-technológiai
ismeretek (Az órakeret
100%-a gyakorlat)

0

Ételek tálalása (Az
órakeret 100%-a
gyakorlat)

0

354

Alapvető tálalási formák,
lehetőségek

8

8

Szezonális alapanyagok
használata

7

7

Heti menük összeállítása

6

6

Alkalmi menük
összeállítása

8

8

Rendezvényekkel
kapcsolatos teendők

7

7

Nemzetközi ételismeret

7

7

Büfék összeállítása és
tálalása

6

6

Kalkuláció összeállítása

5

5

54

54

Áruátvétel

3

3

Árugazdálkodási
szoftverek használata

15

15

Élelmiszer-és árukészlet
ellenőrzése

2

2

Az anyagfelhasználás
kiszámítása

5

5

Vételezés, rendelési
mennyiség megállapítása

3

3

Raktározás

6

6

Árképzés

6

6

Bizonylatolás

4

4

Elszámoltatás

4

4

Készletgazdálkodás

6

6

0

579

579

80

16

Anyaggazdálkodás,
adminisztráció,
elszámoltatás (Az
órakeret min. 70%-a
gyakorlat)

0

Tanítási terület
összóraszáma

Felhasznált szabadon tervezhető szakmai
órakeret
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Évfolyam összes óraszáma

760

Egybefüggő szakmai gyakorlat:

70

716

1476
1546

Kizárólag szakmai vizsgára történő felkészítés:
1. évfolyam

2. évfolyam

A képzés
összes
óraszáma

Munkavállalói ismeretek
(gyakorlat: 0%)

9

0

9

Munkavállalói idegen
nyelv (gyakorlat: 0%)

0

31

31

A munka világa

27

0

27

IKT a vendéglátásban

36

0

36

Termelési, értékesítési és
turisztikai alapismeretek

216

0

216

54

31

85

36

31

67

90

279

369

Ételek tálalása

36

31

67

Anyaggazdálkodás,
adminisztráció,
elszámoltatás

36

31

67

540

434

974

Tanulási terület

Tantárgy

Munkavállalói
ismeretek
Munkavállalói idegen
nyelv

Turizmus-vendéglátás
alapozás

Szakács - középszintű
képzés

Előkészítés és
élelmiszerfeldolgozás
Konyhai berendezésekgépek ismerete,
kezelése, programozása
Ételkészítés-technológiai
ismeretek

Évfolyam összes óraszáma:
Egybefüggő szakmai gyakorlat:

100

1074

A kizárólag szakmai vizsgára történő felkészítés során az ágazati alapoktatáshoz tartozó tantárgyak oktatását a szakmai oktatás első félévében kell megszervezni.
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1. sz. melléklet

Tanulmányok alatti és beszámoló vizsgák követelményei
- A 2012-es kerettanterv alapján kifutó rendszerben

Hatosztályos gimnázium, 8-12. osztály
nappali tagozat
MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

Magyar nyelv

8. osztály
Helyesírás
- Az írásjelek, a szöveg központozásának legfontosabb szabályai.
- A párbeszéd és az idézetek (egyenes, szabad függő, függő) írásmódja.
- Összetett szavak helyesírásának alapvető szabályainak megismerése, alkalmazása.
A nyelv szerkezete és jelentése
- A mondat nyelvi funkciója, felépítése, szerkezete, mondatfajták, szövegszervező
ereje.
- Mondatátalakítási gyakorlatok a beszédhelyzetnek és a kommunikációs szándéknak
megfelelően szóban és írásban.
- Szószerkezetek típusai, fajtái: mellérendelés, alárendelés.
- A szószerkezetek és a mondatok megalkotásában szerepet játszó viszonyszók és
mondatszók.
- A szószerkezettípusok felépítésének megfigyelése, felismerésük és alkotásuk.
- A mondatrészek szerepének és mondatbeli viszonyainak, a hozzájuk kapcsolódó
vonzatok jellemzőinek tanulmányozása.
- Mondatrészek szerepe, funkciója és fajtái, mondatbeli viszonyaik, vonzatok.
- A szóösszetételek típusai, jelentésük változása, helyesírási szabályai. A szóösszetétel,
a szóképzés és a jelentés összefüggésének elemzése szépirodalmi és nem irodalmi
szövegekben; szógyűjtés és játékos szóalkotás-képzéssel, összetétellel.
- Szóösszetétel, alapszó, képzett szó, szókapcsolat megkülönböztetése.
A nyelv állandósága és változása
- A nyelv állandósága és változása
- Nyelvhasználatunk, a környezetünkben lévő nyelvváltozatok néhány jellemzőjének
megfigyelése, megnevezése.
- A Magyarországon élő nemzetiségek nyelve, nyelvhasználata.
- A szókincs változása: régi és új szavak, kifejezések gyűjtése, összehasonlítása.
- A magyar nyelv eredete (finnugor rokonság), helye a nyelvek között. Nyelvünk
agglutináló (ragasztó) jellegének bizonyítékai példákkal.
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Irodalom
8. osztály
Kisepikai alkotások - prózai és verses, pl. novella, elbeszélés, kisregény, anekdota,
karcolat, komikus eposz, ballada
- Kisepikai alkotások – prózai és verses műfajok.
- Novella, elbeszélés, kisregény, anekdota, karcolat, egyperces novella, komikus
eposz, ballada - műfaji rendszerezés.
- Tematikus kapcsolódások, archetipikus helyzetek felismerése (pl. gyerekkorfelnőttkor, szegénység-gazdagság, bűn-bűnhődés, házastársi kapcsolatok, hűség,
kitartás, beavatás).
o Kosztolányi Dezső, Móricz Zsigmond, Mikszáth Kálmán, Örkény István
műveiből, valamint választható:
o Petőfi Sándor: A helység kalapácsa – a komikus eposz műfaji sajátosságai,
illetve Arany János egy balladája (pl. Zách Klára; Szondi két apródja).
o Karinthy Frigyes: Tanár úr kérem (részletek) – házi olvasmány.
- A karcolatgyűjtemény szerkezete; pár-novellák összevetése.
Nagyepikai alkotás - regényelemzés
- Nagyepikai alkotás – egy regény sok szempontú megközelítése.
- Pl. Tamási Áron: Ábel a rengetegben vagy Szabó Magda: Abigél vagy Móricz
Zsigmond: Légy jó mindhalálig (vagy egy másik regénye, pl. Pillangó, Árvácska)
vagy Gárdonyi Géza: A láthatatlan ember vagy egy kortárs magyar vagy
világirodalmi alkotás.
o Tér- és időviszonyok, cselekmény, szerkezet, elbeszélői nézőpont, hangnem,
ábrázolásmód.
o Hősök, tettek, magatartásformák – a szereplők jellemzése (egyéni
állásfoglalással).
o Regényműfaji változat (pl. fejlődésregény, történelmi regény, példázatos
regény).
o Elemzések, értelmezések és kreatív írások.
Lírai és átmeneti műfajok, műtípusok - óda, dal, epigramma, elégia, ekloga, életkép,
tájlíra, hangulatlíra, gondolati líra
- Lírai és átmeneti műfajok, műtípusok, pl. óda, dal, epigramma, elégia, ekloga,
életkép, tájlíra, hangulatlíra, gondolati líra – műfaji rendszerezés.
o Tematikus, motivikus kapcsolódások felismerése (a műválasztás felölel
alapvető lírai témákat, pl. természet, évszakok és napszakok, szülőföld, haza,
család, szerelem, háború, szabadság, öntudat, költősors, költészet/ars poetica).
o Verstani, poétikai fogalmak rendszerezése.
o Szemelvények Ady Endre, Arany János, Csokonai Vitéz Mihály, Janus
Pannonius, József Attila, Kölcsey Ferenc, Petőfi Sándor, Radnóti Miklós
(Nem tudhatom), Szabó Lőrinc, Vörösmarty Mihály, Weöres Sándor
műveiből és kortárs magyar lírai alkotásokból.
o Szemelvények a reklám és a popzene új szóbeli költészetéből.
Stílusirányzatok a 20. század elején (klasszikus modernség)
- Stílusirányzatok a 20. század elején (klasszikus modernség).
o Az impresszionizmus, szimbolizmus, szecesszió stílus- és formajegyei.
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o Jellemző művek, ábrázolásmódok pl. Ady, Babits, Juhász Gyula, Tóth Árpád
műveiből
Nagyepikai alkotás az ifjúsági és/vagy a szórakoztató irodalom köréből magyar vagy
világirodalom, regényelemzés
- A népszerű irodalom műfajai (pl. ifjúsági, bűnügyi, fantasztikus regény,
kalandregény, sci-fi), megoldásai, hatása; hangnemei (pl. humoros regény), formái
(pl. naplóregény, levélregény),
o pl. Golding: A Legyek Ura / Salinger: Zabhegyező / Rejtő Jenő egy műve /
Verne egy műve / egy klasszikus bűnügyi regény.
Drámai műfajok - egy tragédia és/vagy egy komédia
- Drámai műfajok – egy tragédia és/vagy egy komédia sok szempontú megközelítése.
- Shakespeare: Romeo és Júlia (vagy egy Shakespeare-komédia vagy Gogol: A
revizor).
o Tér- és időviszonyok, szereplők rendszere, alapszituáció, cselekmény,
konfliktusok. Drámai szerkezet.
o A meghatározó minőség szerepe (tragikus/komikus cselekmény;
tragikus/komikus hős).
o Hősök (egyéni és tipikus vonások).
o Tragikus bukás, értékveszteség/komikus lelepleződés.

TÖRTÉNELEM
8. osztály
A középkor
− Nyugat–Európa államai és birodalmai a kora középkorban.
− Nyugat–Európa gazdasága és társadalma.
− A Bizánci Birodalom.
− A kereszténység a kora középkorban, az egyházszakadás.
− Az iszlám kialakulása és jellemzői.
− Az arab birodalom kialakulása és az arab kultúra.
− A pápaság és a császárság küzdelme.
− A keresztes hadjáratok.
− A középkori város.
− A céhes ipar és a kereskedelem.
− A rendiség kialakulása és jellemzői.
− Válság és fellendülés Nyugat-Európában a XIV-XV. században.
− Itália, a humanizmus és a reneszánsz.
− Közép- és Kelet-Európa története a középkorban.
− Az Oszmán (Török) Birodalom felemelkedése és jellemzői.
− Művelődés és kultúra a középkorban.
− A középkori élet.
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A magyar őstörténet és az Árpádok kora
− A magyarság eredete.
− A magyarság vándorlása.
− A honfoglalás.
− A kalandozások kora. A X. század politikai, társadalmi és gazdasági viszonyai.
− Az államalapítás első lépései Géza fejedelem uralkodása idején.
− A keresztény monarchia megalapítása I. (Szent) István uralkodása idején.
− A trónviszályok és a királyi hatalom megszilárdulása a XI. század folyamán.
− A hatalomgyakorlás és az államszervezet a XII. században. III. Béla és kora.
− II. András és az Aranybulla.
− IV. Béla és a tatárjárás.
− A királyi hatalom meggyengülése, az utolsó Árpádok.
− Életmód, társadalom és gazdaság az Árpád-házi királyok idején.
− A magyar művelődés és kultúra emlékei az Árpád-korban.
Magyarország története a vegyesházi királyok korában
− A tartományúri hatalom felszámolása.
− A középkori magyar állam megerősödése I. Károly uralkodása idején.
− I. (Nagy) Lajos törvényalkotói tevékenysége és külpolitikája.
− Luxemburgi Zsigmond magyarországi uralkodása és külpolitikája.
− Hunyadi János törökellenes harcai és kormányzósága.
− Hunyadi Mátyás reformjai és külpolitikája.
− Mátyás, a reneszánsz uralkodó.
− Társadalmi és gazdasági változások a XIV-XV. században.
− A magyar művelődés és kultúra emlékei a XIV-XV. században.
−

BIOLÓGIA
8. osztály
1) Állati és növényi sejtek
2) Az ember szervezete
a. Bőr
b. Csontvázrendszer
c. Izomrendszer
d. Táplálkozás
e. Vérkeringés
f. Légzés
g. Kiválasztás
3) Érzékszervek
a. Szem
b. Fül
c. Orr
d. Nyelv
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4)
5)
6)
7)

Idegrendszer
Hormonrendszer
Szaporodás
Egyedfejlődés

Informatika
Alkalmazói ismeretek
Táblázatkezelés Táblázatkezelő program
használata. A munkakörnyezet beállítása. A
táblázatkezelő menürendszerének
megismerése.
Problémamegoldás informatikai
eszközökkel és módszerekkel

Algoritmizálás és adatmodellezés

Az információs társadalom

Táblázatos dokumentumok. Az adatkezelés
alapjai
Az információ és adat ábrázolása,
értelmezése, grafikus eszközök, módszerek
Térképhasználati ismeretek felhasználása,
keresése az interneten
A problémák megoldásához szükséges
eszközök és módszerek megismerése
Problémák megoldása önállóan, illetve
irányított csoportmunkában
A robotika alapjainak megismerése,
egyszerű vezérlési problémák megoldása
Adott feladat megoldásához algoritmusok
tervezése, végrehajtása
A problémamegoldáshoz szükséges adatok
és az eredmény kapcsolata
Elemi és összetett adatok
megkülönböztetése, kezelése
Robotvezérlési, grafikai feladatok
megoldása fejlesztőrendszerrel.
Az adatokkal, különösen a személyes
adatokkal való visszaélések, veszélyek és
következmények megismerése, azok
kivédése, a védekezés módszereinek és
szempontjainak megismerése
Az információ hitelessége és ellenőrzési
lehetőségeinek megismerése
Az informatikai eszközök alkalmazásának
fontosabb etikai kérdései
Az információforrások etikus
felhasználásának megismerése
Az információ és az informatika emberi
kapcsolatokra gyakorolt hatásának
megismerése
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Az e-szolgáltatások szerepe és használata

Az e-szolgáltatások használatának
célirányos megismerése Az elektronikus
szolgáltatások funkcióinak megismerése. Az
elektronikus szolgáltatások működésének
megismerése, a szolgáltatások
igénybevétele, használata, lemondása.

FÖLDRAJZ
Ázsia földrajza
Ázsia természetföldrajza
A „legek” földrésze: óriástájak és szerkezeti egységek, változatos éghajlat és
termőföldhiány, vízbőség és vízszegénység kontrasztjának, okainak megismerése.
Természeti veszélyhelyzetek(földrengés, vulkánkitörés, cunami, tájfun) felismerése, a
helyes magatartás megismerése. Belső-ázsiai sivatagok: kontinensbelseji zárt fekvés
következményeinek megértése Monszun vidék és terület: a kialakító okok összehasonlítása
a forró és a mérsékelt övezetben, jellemzésük, az öntözéses monszungazdálkodás
modellezése.
Ázsia társadalomföldrajza
Népek és kultúrák jellemzőinek, népességkoncentrációk kialakulási okainak és
következményeinek megismerése. Az ősi kultúrák, a világvallások társadalmat, gazdaságot,
környezetet befolyásoló szerepének felismerése példákban. Területi fejlettségi különbségek
felismerése. A világ új fejlődési és gazdasági pólusa, felgyorsult gazdasági növekedés,
technológiaátvitel-folyamat értelmezése.
Ázsia regionális földrajza
Eltérő szerepkörű országcsoportok: olajországok, mezőgazdasági alapanyag-termelők,
összeszerelő-beszállítók, újonnan iparosodott országok, új gazdasági hatalmak
megismerése. India: a hagyományos zárt társadalom és az informatikai társadalom
ellentmondásai. Japán: a termőföld-, energia- és nyersanyagszegénység; a biotechnológián
és elektronikán alapuló gazdasági hatalom; a természeti katasztrófahelyzetek földrajzi
alapjai, életmódbeli és környezeti következményei. Kína: a világ meghatározó gazdasága; a
tengerparti és a belső területek fejlettségkülönbségének természeti alapjai, életmódbeli és
környezeti következményei.
Ausztrália, a sarkvidékek és az óceánok földrajza
Ausztrália, a kontinensnyi ország
Elszigetelt fekvés, ellentmondásos természeti adottságok (sivatag és artézivíz-készlet,
termékeny alföldek és hegyvidék) és következményeik ismerete. A sarkvidékek földrajza
Az Északi- és a Déli-sarkvidék összehasonlító földrajzi jellemzése; az ózonrétegelvékonyodás okainak és következményeinek átlátása; a sarkvidék mint speciális élettér
értelmezése; az Antarktika szerepének, a kutatóállomások jelentőségének megismerése.
A világtenger földrajza
Az óceánok és tengerek földrajzi jellemzőinek, a tengeráramlások szerepének, a világtenger
mint erőforrás (ásványkincsek, árapályenergia, halászat) és mint veszélyforrás (szökőár)
megismerése; a veszélyeztető folyamatok (pl. vízszennyezés, túlhalászás) egyszerű
értelmezése. Szigetvilág az óceánban (Óceánia), a speciális fekvés gazdasági, társadalmi és
környezeti következményeinek (hajózás, idegenforgalom stb.) megismerése
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Európa általános földrajza
Európa általános természetföldrajzi képe
Szerkezetalakító folyamatok és a külső erők felszíni következményeinek, a domborzati
adottságok következményeinek és a nagytájak mozaikjának megismerése. Európa
változatos és szeszélyes éghajlatának, a nyitottság a többi természetföldrajzi tényezőre való
hatásának megismerése. A természeti adottságok szerepének meglátása az európai
társadalmigazdasági életben.
Európa társadalomföldrajzi képe és folyamatai
Európa változó társadalmi erőforrásainak, az elöregedő társadalom gazdasági
következményeinek megismerése. Az európai erőtér gyengülő világgazdasági szerepének
felismerése, az új válságjelenségek (növekvő eladósodás, munkanélküliség) értelmezése; a
transzkontinentális infrastruktúra szerkezetének térképezése. Az Európai Unió földrajzi
lényegének megértése; az országok és térségek változó szerepének felismerése az
integrációs folyamatban.
Észak- és Mediterrán-Európa földrajza
A tenger, a tagolt partvidék szerepe az észak- és dél-európai népek életében A tengerparti
fekvés elszigetelő és a világ más részeivel összekötő szerepének, az életmódra gyakorolt
hatásának belátása.
Észak-Európa földrajza
Az északi fekvés következményeinek megismerése; az eltérő jellegű természeti tájak, az
adottságaikhoz igazodó munkamegosztás modellezése; országai jóléte, gazdagsága okainak,
összetevőinek értelmezése
Mediterrán-Európa földrajza
Dél-Európa természetföldrajzi jellemzése; a napfényövezet, a kikötőövezet és az
üdülőövezet földrajzi-környezeti modelljének megalkotása. Az országok gazdasági
életének, a szolgáltató ágazatok súlyának megismerése. A népességmozgások és a
menekültáradat kialakulási okainak és következményeinek értelmezése Olaszország
példáján. A környezetben lejátszódó események, folyamatok, helyzetek bemutatása
helyzetgyakorlatokban.
A Balkán-térség
A térség természetföldrajzi jellemzése, a karsztvidékek modellezése; a kultúrák találkozási
következményeinek felismerése példákban.
Atlanti-Európa földrajza
Atlanti-Európa földrajzi jellemzői és problémái
A nyugati fekvés földrajzi következményeinek felismerése, NyugatEurópa
természetföldrajzi jellemzése. A fosszilis energiahordozó és ásványi nyersanyag-készletek
fogyása következményeinek felismerése. Bányavidékek és ipari körzetek átalakulási
folyamatának és a gazdasági szerkezet modernizációjának értelmezése. A szélenergiahasznosítás; a környezet savanyodása, a vízszennyeződés okozati és prognosztikus
értelmezése.
Nyugat-Európa meghatározó országai
Regionális földrajzi sajátosságaik megismerése összehasonlító elemzéssel. Egyesült
Királyság (a gyarmattartó szigetország, a világ műhelye és a profilt váltó iparvidékek).
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Franciaország (az élelmiszertermelés és a könnyűipar hagyományainak, a modern ipar
kialakulásának földrajzi összefüggései).
Kelet- és Közép-Európa földrajza
Kelet-Európa, kapocs Ázsia és Európa között
A kontinensbelseji fekvés és a hatalmas kiterjedés természet- és társadalom-földrajzi
következményeinek felismerése (összehasonlító tematikus térképolvasás). A termelési
kapcsolatrendszerek (ásványi nyersanyag-, energiahordozó-kitermelés és feldolgozóipari
ágazatok; energiagazdaság, erdőgazdálkodás és fafeldolgozás; eltérő célú mezőgazdasági
termelés) megértése. Oroszország: Az európai és ázsiai erőközpont sokszínű természeti és
társadalmi alapjai, nagy területi fejlettségkülönbségek.
A hegyvidéki Közép-Európa
A közép-európai magashegyvidék természetföldrajzi jellemzői társadalmi életet
befolyásoló hatásának bizonyítása; a tej- és az erdőgazdaság, az idegenforgalom
meghatározó szerepének igazolása.
A medencei Közép-Európa
A gazdasági-társadalmi élet eltérő jellegű feltételeinek feltárása a Közép-európai-sík- és
rögvidék feltöltött alföldjein, dombvidékein, középhegységi tipikus tájain. A közép-európai
országok összefonódó gazdasági múltjának és jelenének értelmezése. A vegyipari és a
gépipari kapcsolatrendszerek felismerése. Lengyelország és Csehország összehasonlító
komplex földrajzi jellemzése. Németország földrajza, az európai gazdaság motorjának
elemzése (esetelemzés, mentális térképkészítés).
A Kárpát-medencevidék földrajza
A Kárpát-medencevidék természetföldrajzi egysége
A Kárpát-medence szerkezetének, domborzatának összekapcsolása a földtani fejlődési
folyamatokkal; a medencejelleg modellezése. A medencejelleg következményeinek
bizonyítása az éghajlatban, a vízrajzban és vízkészletekben, a környezeti állapotban. A
medencevidék nagytájainak földrajzi jellegzetességei, az azokból adódó környezeti
különbségek, veszélyhelyzetek értelmezése.
A Kárpát-medencevidék társadalom-földrajzi egysége
A medencejelleg társadalmi hasznosításának, a tájátalakításnak és következményeinek az
ok-okozati rendszerű megismerése, prognosztizálása. A Kárpát-medencei népesség
összetételének értelmezése, a Magyarország határán túli néprajzi tájegységek és földrajzi
alapú népszokásaik megismerése.
A hazánkkal szomszédos országok földrajza
A Kárpát-medence magashegységi keretének országai
Az alpi és a kárpáti országok természet- és társadalomföldrajzi jellemzőinek
összehasonlítása; történetelmondás hazai és külföldi utazások átélt élményeiről. Ausztria
mint a legfejlettebb gazdaságú alpi szomszéd földrajzi jellemzése. Magyar szórványok,
Őrvidék; a hazánkkal való társadalmi-gazdasági kapcsolatok. Szlovénia mint a legfejlettebb
délszláv térség és Szlovákia mint a fiatal kárpáti ország (a Felvidék) földrajzi jellemzőinek
megismerése és bemutatása.
A keleti termékeny vidékek országai
Románia gazdag természeti erőforrásokra épülő útkereső gazdaságának bemutatása; Erdély
és Partium földrajzi jellemzése. Ukrajna mint Kelet-Európa potenciális éléstára,
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energiaszolgáltatója földrajzi-környezeti kapcsolatrendszereinek feltárása; Kárpátalja
földrajzi jellemzése.
A déli hegyvidékek országai
Horvátország és Szerbia: hasonló nyelv, eltérő vallás és kultúra (országok összehasonlító
természet- és társadalom-földrajzi jellemzése); a Vajdaság, Délvidék magyarlakta
termékeny tájának földrajzi jellemzése
Magyarország természeti és kulturális értékei
A magyarországi nagytájak
A medencei fekvés nagytájanként eltérő következményeinek értelmezése; az alföldi, a
dombvidéki és a középhegységi nagytájak természet- és társadalom-földrajzi jellemzése, a
természeti adottságok felhasználásának értelmezése és a táj átalakításának modellezése.
A magyar nemzeti kultúra
A magyarországi néprajzi csoportok és földrajzi alapú hagyományaik értelmezése; a
magyar földrajzi felfedezők, utazók és tudósok kiemelkedő teljesítményeinek bemutatása
tanulói kutatómunka alapján
Természeti, kulturális és történelmi értékvédelem, eredetvédelem
A védettség különböző fokozatainak és jellegének összehasonlítása helyek, objektumok
példáin; a védelem lényegének megértése, a védett helyeken engedélyezett tevékenységek
megismerése; kulturális hungarikumok megismerése projektmunkában
Magyarország társadalomföldrajza
Népesség és településhálózat
A népességfogyás értelmezése; a népességszám-csökkenés és a társadalom öregedése
okainak, következményeinek feltárása; népességszerkezet megismerése. A településfajták,
a településhálózat átalakulásának értelmezése; lakókörnyezetek és életmódbeli jellemzők
(nagyvárosi, városi, falusi települések, természeti, épített és emberi környezet, gazdasági,
szociális eltérések). A régiók és Budapest földrajzi jellemzése, változó súlyuk okainak
elemzése; a falusias térségek válsághelyzetének, felzárkózásuk lehetőségeinek
megismerése.
Magyarország gazdasági szerkezete
Magyarország gazdasági szerkezetének elemzése; a fejlettség és az életmód kapcsolata, a
regionális különbségek megismerése. A fogyasztási szokások változásának belátása, okaik
feltárása és következményeik megvitatása.
A magyar gazdaság főbb működési területei
Az átmenő forgalom jellemzői és infrastruktúrája; a térben és szerkezetében változó
külgazdasági kapcsolatok. Az idegenforgalom szerepe a gazdaságban, elérő jellegű körzetei
(okozati és prognosztikus bemutatás). Hagyományos mezőgazdasági termékek,
élelmiszerek, ételek; a hagyományok földrajzi alapjai. A magyar mezőgazdaság helye a
globális gazdaságban, európai integrációban. A húzóágazatok (autóipar, gyógyszeripar,
kommunikációs ágazat) szerepe, jövőbeli lehetőségei. A tudásipar feltételei és jellemzése;
az ipari és infoparkok szerepe.
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KÉMIA
Élelmiszerek és az egészséges életmód
Szerves vegyületek
Szerves és szervetlen anyagok megkülönböztetése. Szénhidrátok Elemi összetétel és az
elemek aránya. A „hidrát” elnevezés tudománytörténeti magyarázata
Egyszerű és összetett szénhidrátok. Szőlőcukor (glükóz, C6H12O6), gyümölcscukor
(fruktóz), tejcukor (laktóz), répacukor (szacharóz). Biológiai szerepük. Méz, kristálycukor,
porcukor. Mesterséges édesítőszerek. Keményítő és tulajdonságai, növényi
tartaléktápanyag. Cellulóz és tulajdonságai, növényi rostanyag.
Fehérjék Elemi összetétel. 20-féle alapvegyületből felépülő óriásmolekulák. Biológiai
szerepük (enzimek és vázfehérjék). Fehérjetartalmú élelmiszerek. Zsírok, olajok Elemi
összetételük. Megkülönböztetésük. Tulajdonságaik. Étolaj és sertészsír, koleszterintartalom,
avasodás, kémiailag nem tiszta anyagok, lágyulás. Alkoholok és szerves savak Szeszes
erjedés. Pálinkafőzés. A glikol, a denaturált szesz és a metanol erősen mérgező hatása.
Ecetesedés. Ecetsav.
Az egészséges táplálkozás Élelmiszerek összetétele, az összetétellel kapcsolatos táblázatok
értelmezése, ásványi sók és nyomelemek. Energiatartalom, táblázatok értelmezése,
használata. Sportolók, diétázók, fogyókúrázók táplálkozása. Zsír- és vízoldható vitaminok,
a C-vitamin. Tartósítószerek.
Szenvedélybetegségek
Függőség. Dohányzás, nikotin. Kátrány és más rákkeltő anyagok, kapcsolatuk a tüdő
betegségeivel. Alkoholizmus és kapcsolata a máj betegségeivel. „Partidrogok”, egyéb
kábítószerek
Kémia a természetben
Hidrogén Tulajdonságai. Előfordulása a csillagokban. Légköri gázok A légkör
összetételének ismétlése (N2, O2, CO2, H2O, Ar). Tulajdonságaik, légzés, fotoszintézis,
üvegházhatás, a CO2 mérgező hatása. Levegőszennyezés Monitoring rendszerek,
határértékek, riasztási értékek. Szmog. O3, SO2, NO, NO2, CO2, CO, szálló por (PM10).
Tulajdonságaik. Forrásaik
Megelőzés, védekezés. Ózonpajzs. Az ózon mérgező hatása a légkör földfelszíni rétegében.
A savas esőt okozó szennyezők áttekintése.
Vizek Édesvíz, tengervíz, ivóvíz, esővíz, ásványvíz, gyógyvíz, szennyvíz, desztillált víz,
ioncserélt víz, jég, hó. Összetételük, előfordulásuk, felhasználhatóságuk. A természetes
vizek mint élő rendszerek.
Vízszennyezés A Föld vízkészletének terhelése kémiai szemmel. A természetes vizeket
szennyező anyagok (nitrát-, foszfátszennyezés, olajszennyezés) és hatásuk az élővilágra. A
szennyvíztisztítás lépései. A közműolló. Élővizeink és az ivóvízbázis védelme.
Ásványok, ércek Az ásvány, a kőzet és az érc fogalma. Magyarországi hegységképző
kőzetek főbb ásványai. Mészkő, dolomit, szilikátásványok. Barlang- és cseppkőképződés.
Homok, kvarc. Agyag és égetése. Porózus anyagok. Kőszén, grafit, gyémánt. Szikes
talajok.
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Kémia az iparban
A vegyész és a vegyészmérnök munkája az iparban, a vegyipari termékek jelenléte
mindennapjainkban. A vegyipar és a kémiai kutatás modern, környezetbarát irányvonalai.
Vas- és acélgyártás A vas és ötvözeteinek tulajdonságai. A vas- és acélgyártás folyamata
röviden. A vashulladék szerepe.
Alumíniumgyártás A folyamat legfontosabb lépései. A folyamat energiaköltsége és
környezetterhelése. Újrahasznosítás. Az alumínium tulajdonságai.
Üvegipar Homok, üveg. Az üveg tulajdonságai. Újrahasznosítás.
Papírgyártás A folyamat néhány lépése. Fajlagos faigény. Újrahasznosítás.
Műanyagipar A műanyagipar és hazai szerepe. Műanyagok. Közös tulajdonságaik
Energiaforrások kémiai szemmel Felosztásuk: fosszilis, megújuló, nukleáris; előnyeik és
hátrányaik.
Becsült készletek. Csoportosításuk a felhasználás szerint. Alternatív energiaforrások.
Fosszilis energiaforrások Szénhidrogének: metán, benzin, gázolaj. Kőolaj-finomítás. A
legfontosabb frakciók felhasználása. Kőszenek fajtái, széntartalmuk, fűtőértékük, koruk.
Égéstermékeik. Az égéstermékek környezeti terhelésének csökkentése: porleválasztás,
további oxidáció. Szabályozott égés, Lambdaszonda, katalizátor.
Biomassza Megújuló energiaforrások. A biomassza fő típusai energetikai szempontból.
Összetételük, égéstermékeik. Elgázosítás, folyékony tüzelőanyag gyártása. A biomassza
mint ipari alapanyag a fosszilis források helyettesítésére.
Mész A mészalapú építkezés körfolyamata: mészégetés, mészoltás, karbonátosodás. A
vegyületek tulajdonságai. Balesetvédelem.
Gipsz és cement Kalcium-szulfát. Kristályvíz. Kristályos gipsz, égetett gipsz. Az égetett
gipsz (modellgipsz) vízfelvétele, kötése. Cementalapú kötőanyagok, kötési idő, nedvesen
tartás.
Kémiai a háztartásban
Savak, lúgok és sók biztonságos használata Használatuk a háztartásban (veszélyességi
jelek). Ajánlott védőfelszerelések. Maró anyagok.
Savak Háztartási sósav. Akkumulátorsav. Ecet. Vízkőoldók: a mészkövet és a márványt
károsítják.
Lúgok Erős lúgok: zsíroldók, lefolyótisztítók. Erős és gyenge lúgokat tartalmazó
tisztítószerek.
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Sók Konyhasó. Tulajdonságai. Felhasználása. Szódabikarbóna. Tulajdonságai.
Felhasználása. A sütőpor összetétele: szódabikarbóna és sav keveréke, CO2-gáz
keletkezése
Fertőtlenítő- és fehérítőszerek Hidrogén-peroxid. Hipó. Klórmész. Tulajdonságaik. A hipó
(vagy klórmész) + sósav
reakciójából mérgező Cl2-gáz keletkezik. A klórgáz tulajdonságai. A vízkőoldó és a
klórtartalmú fehérítők, illetve fertőtlenítőszerek együttes használatának tilalma.
Mosószerek, szappanok, a vizek keménysége Mosószerek és szappanok mint kettős
oldékonyságú részecskék. A szappanok, mosószerek mosóhatásának változása a
vízkeménységtől függően. A víz keménységét okozó vegyületek. A vízlágyítás módjai,
csapadékképzés, ioncsere.
Csomagolóanyagok és hulladékok kezelése A csomagolóanyagok áttekintése. Az üveg és a
papír mint újrahasznosítható csomagolóanyag. Alufólia, aludoboz. Az előállítás
energiaigénye. Műanyagok jelölése a termékeken. Élettartamuk.
Réz és nemesfémek A félnemesfémek és nemesfémek. A réz (vörösréz) és ötvözetei
(sárgaréz, bronz). Tulajdonságaik. Tudománytörténeti érdekességek. Az ezüst és az arany
ún. tisztaságának jelölése. Választóvíz, királyvíz.
Permetezés, műtrágyák Réz-szulfát mint növényvédő szer. Szerves növényvédő szerek.
Adagolás, lebomlás, várakozási idő. Óvintézkedések permetezéskor. A növények
tápanyagigénye. Műtrágyák N-, P-, K-tartalma, vízoldékonysága, ennek veszélyei.
Az energia kémiai tárolása Energia tárolása kémiai (oxidációredukció) reakciókkal.
Szárazelemek, akkumulátorok. Mérgező fémsók, vegyületek begyűjtése.
MATEMATIKA
1. Gondolkodási módszerek, halmazok,
matematikai logika, kombinatorika

A nyelv logikai elemeinek használata: az „és”, „vagy”,
„ha … akkor”, „nem”, „van olyan”, „minden”
kifejezések.
Permutáció (ismétlés nélküli és ismétléses).
Számolás faktoriálissal.

2. Számelmélet, algebra

A négyzetgyök fogalma
Valós számkör.
A valós számok és a számegyenes kapcsolata.
Abszolút érték
Százalékszámítási, kamatszámítási feladatok.
Nevezetes azonosságok:

a  b 2 összeg alakja,
368

a 2  b2 szorzat alakja.

Szorzattá alakítás kiemeléssel, nevezetes azonosságok
alkalmazásával.
Teljes négyzetté alakítás.
Egyismeretlenes elsőfokú egyenletek, egyenlőtlenségek
megoldása következtetéssel, mérlegelvvel.
Az alaphalmaz szerepének vizsgálata.
Azonosság.
Azonos egyenlőtlenség.
Elsőfokúra visszavezethető egyenletek,
egyenlőtlenségek megoldása nevezetes azonosságok,
szorzattá alakítás felhasználásával.
Elsőfokú kétismeretlenes egyenletrendszerek megoldási
módszerei.
Elsőfokú egyenletre, egyenletrendszerre vezető
szöveges feladatok
3. Függvények, sorozatok

Sorozatok vizsgálata.
A sorozat mint speciális függvény.
A függvény elemi tulajdonságai (értelmezési tartomány,
szélsőérték, zérushely, növekedés, fogyás, értékkészlet).
A lineáris függvény, lineáris kapcsolatok.
A lineáris függvények tulajdonságai.
Lineáris függvény ábrázolása paraméterei alapján
Az abszolútérték-függvény.
Az x  x  b , illetve x  x  c függvény grafikonja
és tulajdonságai.
A másodfokú függvény.

Az x   x  b  , illetve az x  x 2  c függvény
grafikonja és tulajdonságai.
2

A fordított arányosság függvénye.

x

a
( ax  0 ) grafikonja, tulajdonságai.
x

Egyenletek, egyenlőtlenségek grafikus megoldása.
5. Valószínűség, statisztika

Valószínűségi kísérletek végzése, gyakorisági
táblázat készítése.
A relatív gyakoriság fogalma, kiszámítása.
Valószínűség számítása
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FIZIKA

1. Halmazállapot-változások

2. Hőtani jelenségek vizsgálata

3. Elektrosztatikai alapjelenségek
megfigyelése

1.1. A hőmérséklet mérésének, mértékegységének
ismerete
1.2. A hőtágulás jelensége.
1.3. A hőmérő készítésére alkalmas anyagok
tulajdonságainak meghatározása.
1.4. A halmazállapotok és a halmazállapot-változások
(olvadás, fagyás, párolgás, forrás, lecsapódás,
szublimáció) alapvető jellemzői
1.5. A víz három halmazállapotának megjelenése a
Földön.
1.6. A víz rendhagyó tulajdonságainak jelentősége a
földi élet szempontjából.
1.7. Különleges (átmeneti halmazállapotú) anyagok.
2.1. A termikus egyensúly állapotának ismerete.
2.2.Egyszerű kalorimetriai számítások elvégzése.
2.3. A hővezetés, a hőáramlás és a hősugárzás
fogalmának ismerete
2.4. Folyadékok hűtésének és melegítésének
sajátosságai a mindennapok tapasztalatai alapján.
2.5. A közös hőmérséklet kialakulását befolyásoló
tényezők.
A hő terjedésén alapuló mindennapi jelenségek
3.1 Dörzselektromos jelenség, villámok, elektromos
töltések áramlása csúcsokon, kölcsönhatás
elektromosan töltött testek között
3.2 Elektromos megosztás jelensége.
3.3 Az elektromos mező fogalma

4. Elektromos áramkörök vizsgálata

4.1. Az elektromos ellenállás mérésének,
mértékegységének ismerete, egyszerű számítások
4.2. Egyszerű elektromos áramkörök összeállítása.
4.3. A soros és a párhuzamos kapcsolás
4.4. A soros- és párhuzamos kapcsolás megjelenése a
háztartási elektronikában.
4.5. A fogyasztók közötti különbség értelmezése.
4.6. A vezetőképességet befolyásoló tényezők
vizsgálata
4.7. Érintésvédelemmel kapcsolatos legfontosabb
ismeretek elsajátítása

5. Állandó mágnesek és
elektromágnesek vizsgálata

5.1. Mágnesezhető és nem mágnesezhető anyagok,
lágyvas felmágnesezhetősége.
5.2. Az állandó mágnesek és az elektromágnesek
alapvető tulajdonságai
5.3. Elektromágnesek a gyakorlatban
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6. Hidrosztatikai vizsgálatok

6.1. A nyomás mint fizikai mennyiség, a nyomás
mértékegységei.
6.2. A folyadékok összenyomhatatlanságának
hétköznapi bizonyítékai
6.3. A hidrosztatikai nyomás
6.4. Közlekedőedények megjelenése a
mindennapokban, a sűrűség szerepe
6.5. A felhajtóerő fogalma.
6.6. Arkhimédész törvénye
6.7. Az úszás, lebegés és az elmerülés jelensége a
mindennapokban

7. Fénytani vizsgálatok

7.1. A fény egyenes vonalú terjedése és az
árnyékjelenségek.
7.2. A fény visszaverődése és törése.
7.3. A fényvisszaverődésen és a fénytörésen alapuló
eszközök közül néhány egyszerűbb működési
alapelve
7.4. Lencsék a természetben és a gyakorlati életben.
7.5. Az eszközök felhasználási területe

Angol I. nyelv
Témakörök
Család

Családi események, közös programok.
Családi ünnepek.
Nagyszüleim világa

Otthon

Lakóhelyem, tágabb környezetem. Otthonok
a célnyelvi országban és a nagyvilágban.
Otthontalanok
Egészséges táplálkozás. Receptek, főzés,
sütés, főzőműsorok. Étkezési szokások a
célnyelvi kultúrában és a nagyvilágban

Étkezés

Idő, időjárás

Időjárás. Időjárási rekordok. Időjárási
jelenségek. Természeti katasztrófák

Öltözködés

Divat világa

Sport

Sportok, sportfelszerelések. Extrém sportok.
Sportversenyek, olimpia.
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Iskola, barátok

Osztálytársaim, barátaim. Tanórán kívüli
közös programjaink. Iskolai élet más
országokban.

Szabadidő, szórakozás

Mozi, színház, zenehallgatás, kiállítások.
Közös időtöltés barátokkal.

Természet, állatok

Kisállatok, felelős állattartás. Kontinensek,
tájegységek. Hazánk és más országok, más
kontinensek élővilága.

Ünnepek és szokások

Ünnepek itthon és a nagyvilágban

Város, bevásárlás

Üzletek, bevásárlóközpontok, piac.
Vásárlás. Látnivalók, nevezetességek a
lakóhelyemen. Híres városok és
nevezetességeik.

Utazás, pihenés

Táborok, osztálykirándulás. Közlekedési
eszközök. Utazás belföldön és külföldön

Zene, művészetek

Kedvenc múzeumom. Kiállítások,
rendezvények, koncertek. Zenei világnap.

Egészséges életmód

A helyes táplálkozás. Betegségek és
megelőzésük.

Múltunk és jövőnk I

Iskolám múltja, jelene. A jövő iskolája. A
jövő városa. Földünk jövője.

Média, kommunikáció

Infokommunikációs eszközök a
mindennapokban. A média szerepe a
hétköznapokban. Testbeszéd.
Kommunikáció az állatvilágban.

Fogalomkörök
Cselekvés, történés, létezés kifejezése
Birtoklás kifejezése

Térbeli viszonyok

Jelenidejűség
Múltidejűség
Jövőidejűség
Past forms of have
Have with will
Possessive adj.
Genitive ’s
Possessive pronouns
Irányok, helymeghatározás
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Időbeli viszonyok
Mennyiségi viszonyok

Gyakoriság Időpont Időtartam
Singulars and plurals Regular and irregular
plurals
Hasonlítás
Képesség Engedélykérés Tanácsadás
Kötelezettség Tiltás
Feltételesség
Articles Some+plural noun
any+plural noun Some +singular noun Any
+singular noun Nominative and Accusative
of personal pronouns Demonstrative
pronouns Indefinite pronouns
Jelen időben

Minőségi viszonyok
Modalitás
Logikai viszonyok
Szövegösszetartó eszközök

Függő beszéd
NÉMET NYELV
2.nyelv / kezdő / A1

I.

Téma, szókincs

Nyelvtan

Köszönés találkozáskor, búcsúzáskor,
bemutatkozás

Személyes névmások: ich,du, er/sie, Sie
Kiegészítendő kérdések: Wie? Wer?
Igék: sein, heißen, kommen aus (egyes
számban)

Köszönési formák,
Igék: sein, heißen, kommen aus
Kedvelés kifejezése.

Mögen: ich mag, er/sie mag
Kijelentő mondat.

Nemzetközi szavak,
Kötőszavak: und, oder
Tárgyakra kérdezni, azokat
megnevezni

Gyakori főnevek egyes számban.
Hosszú, rövid magánhangzók

Hétköznapokkal kapcsolatos, gyakori
főnevek: Handy, Buch, Tasche usw.
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Tárgyakra kérdezni, azokat németül
megnevezni

Határozott névelő: der, die, das
Gyakori főnevek többes számban

Hétköznapokkal kapcsolatos, gyakori
főnevek: Handy, Buch, Tasche usw.

II.

Szavakat betűzni.
A német ABC.

Határozott névelő

Téma, szókincs
Szabadidős tevékenységekről beszélni

Nyelvtan
Szabályos igék ragozása jelen időben
egyes számban: machen, gehen, spielen
usw.
Tagadás: nicht
Eldöntendő kérdések

Igék + gern

Szabadidős tevékenységekről beszélni
(Németországban)
Igék
Úticélokat megnevezni

Szabályos igék ragozása jelen időben
többes számban
Személyes névmások: wir, ihr, sie
Országnevek névelővel és névelő nélkül
egyes és többes számban: die Türkei, die
Niederlande
reisen nach/in die
Határozatlan névelő: ein, eine
Tagadó névmás: kein, keine

Országnevek
Ajándékokról beszélni
Jellemző ajándékok német nyelvű
országokból
Árak után érdeklődni, Az erre
vonatkozó kérdéseket megválaszolni

Kiegészítendő kérdés: Was kostet das?
Kijelentő mondat

kosten,
Számok 1-től 100-ig
Melléknevek: billig, teuer
Lakóhelyet, beszélt nyelvet
megnevezni

Ich wohne in…

Nyelvek: Deutsch, Englisch, Spanisch
usw.
Ich wohne in …
Ich spreche …

III.

Téma, szókincs
Párbeszéd: vásárlás

Nyelvtan
essen ige
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Időhatározók: oft, selten, nie
viel, wenig
man általános alany
Főnevek helyettesítése személyes
névmásokkal.

Élelmiszerek
Élelmiszereket leírni
Élelmiszerekkel kapcsolatos
melléknevek: süß, salzig usw.
Étkezési szokásokról beszélni

Összetett főnevek,
Szóhangsúly

Élelmiszerek
Statisztikát értelmezni

mögen ige

Gyorséttermi, ételek, italok
Párbeszéd: ételrendelés

Határozatlan névelő tárgy esete
Tagadónévmás: kein, keine
haben ige
nehmen ige

Ételek, italok
Egy édesség bemutatása, jellemzése
Desszertek a német nyelvű
országokban: Sachertorte,
Käsekuchen

IV.

Téma, szókincs
Nyelvtan
Mindennapi tevékenységekről beszélni Tőhangváltós igék: lesen, sprechen,
fahren, schlafen
Időhatározók, napszakok, a hét napjai
Munkáról, foglalkozásról beszélni

Időhatározók: von … bis, um, am,

Foglalkozások
Hivatalos idő kifejezése

Elváló igekötős igék
Mondatkeret

Óra, perc
Blogot olvasni, vasárnapi
tevékenységekről beszélni

Módbeli segédige: wollen

Vasárnapi tevékenységek
Tevékenységekről beszélni

Módbeli segédige: müssen

Tevékenységek
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Időpontra kérdezni, időpontot megadni Es ist ……
Nem hivatalos idő

V.

Téma, szókincs
Családról beszélni, személyes adatok,
kívánságok
Család
Családi kapcsolatokról beszélni

Nyelvtan
Birtokos névmások

Birtokos névmások

Család, családtagok
Rövid kívánságok, tanácsok: Bleib
gesund! Denk positiv! usw.
Kívánságokról, álmokról beszélni,
azokról véleményt nyilvánítani

Felszólító mód: E/2, T/2.
Módbeli segédige: können,
möchten

Érzések,
Das finde ich …
Das ist
Szöveget összefoglalni

sein, haben Präteritum alakjai egyes szám
1. és 3. személyben

ist/war
hat/hatte
Dalt megérteni és értékelni

Ismétlés: módbeli segédigék

müssen, wollen, können, möchten
Melléknevek: witzig, cool, langweilig
usw.

VI.

Téma, szókincs
Helyeket a városban megadni

Nyelvtan
in, auf, an + Dativ

Helyek: im Café, auf dem Boot
Helyeket a városban megadni

Von… zu + Dativ

Helyek: Flohmarkt, Einkaufszentrum
usw.
Útbaigazítás

Felszólító mód: Sie
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Nevezetességek Berlinben,
Irányok
Elmúlt eseményekről beszámolni

Perfekt haben és sein segédigével

Igék, időhatározók: vor 2 Jahren
Ki mit csinált?

Perfekt és a mondatkeret

Tevékenységek a városban
Időpontokat megadni

war/hatte

Évszámok 2000 felett
VII. Téma, szókincs
Helyekről a természetben beszélni

Nyelvtan
Es gibt + Akkusativ

Helyek: Wald, Berg, Wald, Meer usw.
Élményekről a természetben beszélni

Perfekt (szabályos és rendhagyó igék)

Tevékenységek a természetben: Fische
fangen, im Weingarten arbeiten
Szabadidős tevékenységekről beszélni

in, an, auf + Akkusativ

Szabadidős tevékenységek
Időjárásról beszélni

Módbeli segédige: können

Időjárás, évszakok
Tiltás kifejezése

Módbeli segédige: dürfen
„ich”-hang, „ ach”-hang

Das darfst du nicht!
Sportról, közérzetről beszélni
Sport: Rad fahren, joggen,
Rückenschmerzen haben usw.

Perfekt: -ieren végű igék

VIII. Téma, szókincs
Lakóhelyről, bérleti díjról beszélni

Nyelvtan
für + Akkusativ

100 feletti számok, égtájak
Lakóhelyet leírni

auf, in + határozatlan névelő részes
esetben

Lakóhelyek
Hol, kivel, kinél lakni

in, bei, mit + birtokos névmás részes
esetben

Lakás
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IX.

Téma, szókincs
Statisztikát, felmérést elemezni

Nyelvtan
Határozatlan névmások: alle, viele,
wenige, niemand

Dolgok és ötletek leírása
Ki mit oszt meg?

Birtokos névmás tárgy esetben

Melléknevek dolgok és ötletek
leírásához: glücklich, praktisch, kreativ
usw.
Beszélgetést megérteni, véleményt
nyilvánítani
teilen, brauchen, finden
Ruhadarabokról beszélni, tetszést
nyilvánítani

Birtokos névmás tárgy esetben

Részes esettel álló kifejezések: das gefällt
mir, sie passt mir nicht
Hosszú és rövid hangzók

Ruhadarabok, színek, melléknevek
Hirdetést feladni (valamit hirdetésben
keresni)

Részes esettel álló kifejezések: ich helfe
dir, ich gebe dir, ich zeige dir

Wer hilft mir? Ich gebe dir Tipps.
Mesét megérteni

Határozott névelő részes esetben

Zuerst, dann, danach, zum Schluss
Szobáról, berendezési tárgyakról
beszélni

in, auf

Összetett szavak: ige + főnév:
Schlafzimmer, Arbeitszimmer usw.
Kedvenc tárgyakról beszélni

Ohne + Akkusativ
Személyes névmás tárgy esetben E/3. T/3.

Lieblingsding …
Ich brauche …
Ich mag …
Rövid üzeneteket megérteni

Személyes névmás tárgy esetben E/1,2.
T/1,2.

Rövid üzenetek: Ich brauche…
Holst du mich ab?
usw.

X.

Téma, szókincs
Ünnepekről beszélni

Nyelvtan
Mutatónévmás: der, das, die

Ünnepek
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Dátumot megadni

am + Dativ: (idő kifejezése)

Sorszámnevek, dátum
Meghívót írni és jókívánságokat
kifejezni

am + Dativ: (idő kifejezése)

Meghívás
Űrlapot kitölteni

Elváló- és nem elváló igekötős igék

Igék
Beszélgetés étkezés közben

Eldöntendő és kiegészítendő kérdések.

Szavak, kifejezések az étkezés közbeni
beszélgetéshez
Valamit megindokolni
Dalt megérteni

A denn kötőszó

Indoklás
Téma, szókincs

Nyelvtan

Köszönés találkozáskor, búcsúzáskor,
bemutatkozás

Személyes névmások: ich,du, er/sie, Sie
Kiegészítendő kérdések: Wie? Wer?
Igék: sein, heißen, kommen aus (egyes
számban)

Köszönési formák,
Igék: sein, heißen, kommen aus
Kedvelés kifejezése.

Mögen: ich mag, er/sie mag
Kijelentő mondat.

Nemzetközi szavak,
Kötőszavak: und, oder
Tárgyakra kérdezni, azokat
megnevezni

Gyakori főnevek egyes számban.
Hosszú, rövid magánhangzók

Hétköznapokkal kapcsolatos, gyakori
főnevek: Handy, Buch, Tasche usw.
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Tárgyakra kérdezni, azokat németül
megnevezni

Határozott névelő: der, die, das
Gyakori főnevek többes számban

Hétköznapokkal kapcsolatos, gyakori
főnevek: Handy, Buch, Tasche usw.

Szavakat betűzni.
A német ABC.

Határozott névelő

FIZIKA
8. évfolyam
3. Halmazállapot-változások
3.1. A hőmérséklet mérésének, mértékegységének ismerete
3.2. A hőtágulás jelensége.
3.3. A hőmérő készítésére alkalmas anyagok tulajdonságainak meghatározása.
3.4. A halmazállapotok és a halmazállapot-változások (olvadás, fagyás, párolgás, forrás,
lecsapódás, szublimáció) alapvető jellemzői
3.5. A víz három halmazállapotának megjelenése a Földön.
3.6. A víz rendhagyó tulajdonságainak jelentősége a földi élet szempontjából.
3.7. Különleges (átmeneti halmazállapotú) anyagok.
4. Hőtani jelenségek vizsgálata
4.1. A termikus egyensúly állapotának ismerete.
2.2.Egyszerű kalorimetriai számítások elvégzése.
3.3. A hővezetés, a hőáramlás és a hősugárzás fogalmának ismerete
3.4. Folyadékok hűtésének és melegítésének sajátosságai a mindennapok tapasztalatai alapján.
3.5. A közös hőmérséklet kialakulását befolyásoló tényezők.
3.6. A hő terjedésén alapuló mindennapi jelenségek
4. Elektrosztatikai alapjelenségek megfigyelése
3.4 Dörzselektromos jelenség, villámok, elektromos töltések áramlása csúcsokon,
kölcsönhatás elektromosan töltött testek között
3.5 Elektromos megosztás jelensége.
3.6 Az elektromos mező fogalma
8. Elektromos áramkörök vizsgálata
8.1. Az elektromos ellenállás mérésének, mértékegységének ismerete, egyszerű számítások
8.2. Egyszerű elektromos áramkörök összeállítása.
8.3. A soros és a párhuzamos kapcsolás
8.4. A soros- és párhuzamos kapcsolás megjelenése a háztartási elektronikában.
8.5. A fogyasztók közötti különbség értelmezése.
8.6. A vezetőképességet befolyásoló tényezők vizsgálata
8.7. Érintésvédelemmel kapcsolatos legfontosabb ismeretek elsajátítása
9. Állandó mágnesek és elektromágnesek vizsgálata
9.1. Mágnesezhető és nem mágnesezhető anyagok, lágyvas felmágnesezhetősége.
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9.2. Az állandó mágnesek és az elektromágnesek alapvető tulajdonságai
9.3. Elektromágnesek a gyakorlatban
10. Hidrosztatikai vizsgálatok
10.1.
A nyomás mint fizikai mennyiség, a nyomás mértékegységei.
10.2.
A folyadékok összenyomhatatlanságának hétköznapi bizonyítékai
10.3.
A hidrosztatikai nyomás
10.4.
Közlekedőedények megjelenése a mindennapokban, a sűrűség szerepe
10.5.
A felhajtóerő fogalma.
10.6.
Arkhimédész törvénye
10.7.

Az úszás, lebegés és az elmerülés jelensége a mindennapokban

11. Fénytani vizsgálatok
11.1.
A fény egyenes vonalú terjedése és az árnyékjelenségek.
11.2.
A fény visszaverődése és törése.
11.3.
A fényvisszaverődésen és a fénytörésen alapuló eszközök közül néhány egyszerűbb
működési alapelve
11.4.
Lencsék a természetben és a gyakorlati életben.
11.5.

Az eszközök felhasználási területe

Négy évfolyamos gimnázium
Nappali és esti tagozat 10-12. osztály
MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM
IRODALOM
Nappali tagozat
Vizsga típusa: írásbeli, szóbeli
10. osztály
Az európai felvilágosodás
 Swift
 Defoe
 Rousseau
 Goethe
 Voltaire
A magyar felvilágosodás
 Bessenyei György
 Kármán József
 Batsányi János
 Kazinczy Ferenc
 Csokonai Vitéz Mihály
 Berzsenyi Dániel

Esti tagozat
Vizsga típusa: írásbeli, szóbeli
10. osztály
Az európai felvilágosodás
A magyar felvilágosodás
•
Kazinczy Ferenc
•
Csokonai Vitéz Mihály
•
Berzsenyi Dániel
Az európai romantika
•
Puskin: Anyegin
Reformkor, magyar romantika
•
Katona József: Bánk bán
•
Kölcsey Ferenc
•
Vörösmarty Mihály
•
Petőfi Sándor
•
Arany János
•
Jókai Mór: Az arany ember
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Az európai romantika
 Hoffmann
 Heine
 Byron
 Shelley
 Keats
 Victor Hugo
 Puskin: Anyegin
Irányzatok határán
 Stendhal: Vörös és fekete
 Balzac: Goriot apó
 Dickens
Reformkor, magyar romantika
 Katona József: Bánk bán
 Kölcsey Ferenc
 Vörösmarty Mihály
 Petőfi Sándor
 Arany János
 Jókai Mór: Az arany ember
11. osztály
Vajda János
Madách Imre: Az ember tragédiája
Mikszáth Kálmán
Az orosz realizmus
 Gogol: A köpönyeg
 Tolsztoj: Ivan Iljics halála
 Csehov: A csinovnyik halála; Sirály
Ibsen: A vadkacsa
A líra átalakulása a 19. század második
felében
 Stílusirányzatok
 Baudelaire, Verlaine, Rimbaud,
Rilke
A Nyugat
Ady Endre
Móricz Zsigmond
Babits Mihály
Kosztolányi Dezső
Juhász Gyula
Tóth Árpád
Karinthy Frigyes
Csáth Géza
Az avantgard
 Apollinare
 Kassák Lajos

11. osztály
Madách Imre: Az ember tragédiája
Mikszáth Kálmán
Az orosz realizmus
•
Gogol: A köpönyeg
•
Tolsztoj: Ivan Iljics halála
•
Csehov: A csinovnyik halála; Sirály
A Nyugat
Ady Endre
Móricz Zsigmond
Babits Mihály
Kosztolányi Dezső
Juhász Gyula
Tóth Árpád
Karinthy Frigyes
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12. osztály
Thomas Mann: Mário és a varázsló
Franz Kafka: Az átváltozás
Bulgakov: A Mester és Margarita
Hemingway: Az öreg halász és a tenger
Brecht: Kurázsi mama és gyermekei
Szabó Lőrinc
Márai Sándor
Németh László: Iszony
Illyés Gyula
József Attila
Radnóti Miklós
Örkény István
Weöres Sándor
Pilinszky János
Nemes Nagy Ágnes
Nagy László
Juhász Ferenc
Kertész Imre: Sorstalanság

12. osztály
Thomas Mann: Mario és a varázsló
Franz Kafka: Az átváltozás
Hemingway: Az öreg halász és a tenger
Brecht: Kurázsi mama és gyermekei
Szabó Lőrinc
Márai Sándor
Németh László: Iszony
Illyés Gyula
József Attila
Radnóti Miklós
Örkény István
Weöres Sándor
Kertész Imre: Sorstalanság
Néhány szerző a kortárs irodalomból

NYELVTAN
Nappali tagozat
Vizsga típusa: írásbeli, szóbeli
10. osztály
A szövegtípusok
Az esszé
A bemutatkozás szövegtípusai
A hivatalos levél
Retorika
A nyilvános megszólalás szövegtípusai
A szónok feladatai és tulajdonságai
A szövegszerkesztés menete
A meggyőzés forrásai
Bizonyítás és cáfolat
A szöveg kidolgozása
A beszéd megszólaltatása
Az előadás
A hozzászólás és a felszólalás
Az értekezés
Anyanyelvünk változatai
A nyelvjárások

Esti tagozat
Vizsga típusa: írásbeli, szóbeli
10. osztály

11. osztály
A vita

11. osztály
A vita

A szövegtípusok
Jelek és jeltípusok
Beszéd, nyelv, szöveg, stílus
A zeneiség stíluseszközei
A szókincs stilisztikai vizsgálata
A szóalakok és a mondatformák, mint
stíluseszközök
Az alakzatok
A szóképek
A képszerűség egyéb stíluseszközei
A nem nyelvi stíluseszközök
A szövegformálás, mint stíluseszköz
Stílusrétegek, stílusárnyalatok
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Jelek és jeltípusok
Beszéd, nyelv, szöveg, stílus
A zeneiség stíluseszközei
A szókincs stilisztikai vizsgálata
A szóalakok és a mondatformák, mint
stíluseszközök
Az alakzatok
A szóképek
A képszerűség egyéb stíluseszközei
A nem nyelvi stíluseszközök
A szövegformálás, mint stíluseszköz
Stílusrétegek, stílusárnyalatok
Az érvelés
Az esszé

Az érvelés
Az esszé
A bemutatkozás szövegtípusai
A hivatalos levél
Retorika
A nyilvános megszólalás szövegtípusai
A szónok feladatai és tulajdonságai
A szövegszerkesztés menete
A meggyőzés forrásai
Bizonyítás és cáfolat
A szöveg kidolgozása
A beszéd megszólaltatása
Az előadás
A hozzászólás és a felszólalás
Az értekezés
Anyanyelvünk változatai
A nyelvjárások

12. osztály

12. osztály

A nyelv és az ember
Nyelv és kommunikáció
Nyelv és társadalom
Nyelv és gondolkodás
A nyelvek eredete
A nyelvek típusai
Az írás története
A magyar nyelv története
A hangrendszer változása
A magyar helyesírás története
Szókincsünk bővülése
Jelentésváltozások
Az irodalmi nyelv alakulása
A határon túli magyarok nyelvhasználata

A nyelv és az ember
Nyelv és kommunikáció
Nyelv és társadalom
Nyelv és gondolkodás
A nyelvek eredete
A nyelvek típusai
Az írás története
A magyar nyelv története
A hangrendszer változása
A magyar helyesírás története
Szókincsünk bővülése
Jelentésváltozások
Az irodalmi nyelv alakulása
A határon túli magyarok nyelvhasználata

TÖRTÉNELEM
Nappali tagozat
Vizsga típusa: írásbeli, szóbeli
10. osztály nappali és esti tagozat

Esti tagozat
Vizsga típusa: írásbeli, szóbeli

A nagy földrajzi felfedezések
A reformáció kibontakozása és hatásai
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A Habsburgok felemelkedése és a katolikus megújulás
A tőkés termelés kibontakozása Hollandiában és Angliában
Az angol polgárháború és az alkotmányos monarchia kialakulása
A francia abszolutizmus
A Német-római Birodalom és a Habsburgok dunai monarchiája.
Közép- és Kelet-Európa a XVI–XVII. században
Az Oszmán Birodalom és az Európán kívüli világ
Életmód és művelődés a kora újkorban
A középkori magyar állam bukása
A kényszerpályára került ország
A három részre szakadt ország
A reformáció Magyarországon
A Bocskai-szabadságharc
Erdély aranykora és összeomlása
A királyi Magyarország a XVII. században
A török kiűzése Magyarországról
Élet és halál a török háborúk korában
A Rákóczi-szabadságharc
Szellemi forradalom – a felvilágosodás
Anglia és amerikai gyarmata
A hatalmi egyensúly százada
Meghiúsult reformok és forradalom Franciaországban
Kísérlet az alkotmányos monarchia megszilárdítására
A forradalom zsarnoksága
Napóleon birodalma és bukása
Az ipari forradalom és következményei
A XIX. század uralkodó eszméi
Hatalmi politika és forradalmi hullámok a XIX. század első felében
A népek tavasza
Európa és a világ a XVIII–XIX. században
Magyarország új helyzete a Habsburg Birodalomban
A XVIII. századi népességnövekedés
és etnikai következményei
A magyar gazdaság újjáépítése
Reformok és felvilágosult abszolutizmus Magyarországon
A kompromisszum helyreállítása a rendek és a Habsburg-dinasztia között
A napóleoni háborúk hatásai Magyarországon
A reformok megindítói: Széchenyi István és Wesselényi Miklós
Politikai irányzatok a reformkorban
Politikai küzdelmek az 1840-es években
A nemzeti ébredés Magyarországon
Törvényes forradalom és konszolidációs kísérlet
A fegyveres harc kirobbanása, a védelem megszervezése
Önvédelmi harc és fényes diadal Fényes győzelmek és a túlerő diadala
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11. osztály nappali és esti tagozat
Európa a forradalmak után
A német egység és polgári állam
Az USA felemelkedése
Nagyhatalmak és a gyarmatosítás
A szövetségi rendszerek kialakulása
A társadalmi, nemzeti és hatalmi ellentétek kiéleződése
A boldog békeidők
Az önkényuralom kora
Kiegyezés
A nemzetiségi kérdés a dualizmus korában
Politikai viszonyok a századfordulóig
A felzárkózó gazdaság és a társadalom változásai
A világháború előestéjén
A boldog békeidők Magyarországon
Az első világháború
A Párizs környéki békék
A gazdaság és társadalom új változásai
A tekintélyuralmi rendszerek Közép-Európában és az olasz fasizmus
Az USA és az 1929-33-as gazdasági válság
A nemzetiszocializmus hatalomra jutása és működése
A bolsevik ideológia és a sztálini diktatúra 1920-30-as években
A második világháború előzményei, jelentős fordulatai
Az OMM felbomlása és következményei
A Horthy-rendszer jellege és jellemzői
Művelődési viszonyok és az életmód
A magyar külpolitika mozgástere, alternatívái
Magyarország részvétele a II. világháborúban
A német megszállás és a holokauszt Magyarországon
A szovjet felszabadítás és megszállás
12. osztály nappali és esti tagozat
A hidegháború és a kétpólusú világ
A szocialista rendszerek bukása
A határon túli magyarság sorsa
A kommunista diktatúra kiépülése és működése
Az 1956-os forradalom és szabadságharc
A Kádár-rendszer jellege, jellemzői
A rendszerváltozás
A közép-európai régió jellemzői, távlatai, posztszovjet rendszerek problémái
Az európai integráció története
A „harmadik világ”
Fogyasztói társadalom, ökológiai problémái, a fenntartható fejlődés
A globális világ kihívásai és ellentmondásai
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Alapvető állampolgári ismeretek
Etnikumok és nemzetiségek a magyar társadalomban
A magyarországi romák
A parlamenti demokrácia működése és az önkormányzatiság
Társadalmi, gazdasági és demográfiai változások
Társadalmi sokszínűség
A szegénység
Előítélet és diszkrimináció
A demokrácia
Nemzet és állam
A piac
A vállalkozások
A pénzpiac
Az állam gazdasági szerepe, az államháztartás és a monetáris politika
A munkaerőpiac, a munkaviszony
Oktatás és képzettség

ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK
12. osztály nappali
A család, a családi szocializáció
− A családi szocializáció folyamata és jellemzői
− A családtervezés szempontjai és szakaszai
− A gyermekvállalás demográfiai, társadalmi jelentőségének tudatosítása
− A házasság intézménye, a hagyományos családmodell, a családi szerepek
− A család: szeretetközösség, együttműködés, kölcsönösség, tisztelet; A család
társadalmi funkciói
− Biológiai és társadalmi reprodukció, családi háztartás; Párkapcsolatok, házasság,
családtervezés; Szerepek a családban; Családi szocializáció
A család gazdálkodása és pénzügyei
− A családi gazdálkodás; pénzügyi tervezés: bevételek, kiadások
− A megtakarítás szerepe és jelentősége, lehetőségei
− A fenntarthatóság és a fogyasztási szokások kölcsönhatása
− A családi háztartás pénzügyei; Bevételek, kiadások, megtakarítási lehetőségek;
Fogyasztók a családban; A családi költségvetés, pénzügyi tervezés
Szabadság és felelősség, jogok és kötelezettségek, a társadalmi felelősségvállalás
− Az alapvető emberi jogok, állampolgári jogok, polgári szabadságjogok
− Magyarország Alaptörvényének fontosabb részei: Alapvetés, Állam, Szabadság és
felelősség
− Az állampolgári jogok és kötelességek
− Az országgyűlési, a helyhatósági és az európai parlamenti képviselő választás; a
népszavazás intézménye
− A választójog és feltételei
− A jövő nemzedékek jogai
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− Az igazságszolgáltatás rendszerének felépítése, a büntetőjog, polgári jog, közjog,
magánjog fogalma
− A közteherviselés; a magyarországi adórendszer alapelemei
− Magyarország Alaptörvénye; Az alapvető jogok; Az állampolgári kötelességek;
Választójog, választási rendszer; Közjog: büntetőjog; Magánjog: polgári jog
Nemzet, nemzettudat; lokálpatriotizmus, hazafiság, honvédelem
− A nemzeti érzés sajátosságai, a hazafiság lehetséges megnyilvánulási formái
− A lokálpatriotizmus és a hazaszeretet közötti kapcsolódás
− A honvédelmi kötelezettség teljesítésének békeidőben és a különleges működési
rend idején
− A Magyar Honvédség szerepe, feladatai; a katonai szolgálat lehetőségei
− A nemzetállamok szerepe, feladatai a globális világban és az Európai Unióban
− Magyarország és az Európai Unió kapcsolatrendszere
− A határon túli magyar közösségek kihívásai, Magyarország feladatai az
anyaországon kívül élő magyarság identitásának megőrzésében
− A nemzettudat alkotóelemei; A nemzeti érzület: a nemzeti szimbólumok, a közös
nyelv, a kollektív történeti emlékezet, a közös kultúra releváns elemei; A világ
magyarsága és a nemzeti közösség; A honvédelem kérdései a 21. században; A
nemzetek, nemzetállamok szerepe a globális világban és az Európai Unióban
A magyar állam intézményei; az állam gazdasági szerepvállalása
− A hatalmi ágak
− A magyar állam intézményrendszere
− A kormány és szervei
− Az Országgyűlés felépítése és működése; az országgyűlési képviselők feladatai,
jogállása
− A törvényalkotás folyamata
− Az igazságszolgáltatás rendszere, felépítése, szereplői és szerepe a demokratikus
államrendben
− Az állam gazdasági feladatai
− A központi költségvetés alapvető felépítése és szerepe
− A nagy ellátórendszerek és az állami alapfeladatok
− A magyar állam intézményrendszere; az igazságszolgáltatás rendszere, szervezetei;
A gazdaság körforgása; A gazdaságpolitika; Az állam gazdasági feladatai; Az
állami költségvetés
A mindennapi ügyintézés területei és megszervezése
− A hivatalai ügyintézés lehetőségei, az e-ügyintézés
− A munkáltatók és a munkavállalók alapvető jogai és kötelességei
− A munkaszerződés alapvető szabályai, a kollektív szerződés szerepe
− Az önéletrajz és a motivációs levél felépítése, legfontosabb tartalmi és formai
elemeinek megismerése
− Az állásinterjúra történő felkészülés szempontjai
− A szerződések néhány fő típusai: adásvételi, ajándékozási, megbízási, vállalkozási
szerződés, kölcsön- és biztosítási szerződés
− Az állam, a munkaadók és a munkavállalók közötti érdekegyeztetés szintjei,
fórumai
− Az automatizáció, digitalizáció hatása a munkaerőpiacra
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− Az állampolgár és az intézmények, szervezetek kapcsolatai; Munkajogi alapok,
munkavállalás, munkaszerződés; Munkaerőpiaci változások, előrejelzések;
Szerződések
Fogyasztóvédelem, környezet- és természetvédelem
− A fogyasztóvédelem fogalma és lehetséges területei
− A fogyasztóvédelem gazdasági, társadalmi szerepe, feladatai
− A fogyasztói érdekek, a kapcsolódó állampolgári jogok megismerése
− A szavatossággal és a garanciával kapcsolatos jogok és feltételrendszer alapjainak
megismerése
− Az internetes vásárlás előnyei és kockázatai
− A tudatos, a fenntarthatóságot szem előtt tartó, fogyasztói magatartás szemléletének
kialakítása
− A környezetvédelem legfontosabb helyi, országos és globális kérdéseinek
megismerése, feltárása
− Az épített és természeti környezetünk védelme iránti elköteleződés kialakítása,
erősítése
Bankrendszer, hitelfelvétel
− A Magyar Nemzeti Bank működése, feladatai
− A kereskedelmi bankok jellemzői, tevékenysége
− A pénzügyi intézetek típusai
− A hitelfelvétel módozatai, feltételei és kockázatai
− A hitelszerződés tartalmi elemei, a körültekintő hitelfelvétel feltételei
− A bank alapvető tevékenysége; Kétszintű bankrendszer: központi bank és
kereskedelmi bankok; A Magyar Nemzeti Bank; A pénzügyi intézmények;
Hitelfelvétel
Vállalkozás és vállalat
− A vállalkozás fogalma
− A vállalkozási formák, cégtípusok
− Az egyes cégtípusok, vállalati formák szerepe a gazdaságban
− Az üzleti terv fogalma, célja
− A vállakozás mikro- és makrokörnyezeti tényezői
− A vállalkozás működési köre és környezete; A vállalkozások típusai; Vállalkozási
terv; A vállalatok fajtái

MATEMATIKA
Nappali tagozat
vizsga típusa: írásbeli, szóbeli

Esti tagozat
Vizsga típusa: írásbeli, szóbeli

10. osztály

10. osztály

I.

Gondolkodási módszerek

Állítás és megfordítása

Négyzetgyök, n-edik gyök
• A négyzetgyökvonás fogalma, azonosságai
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Szükséges és elégséges feltétel
Bizonyítási módszerek (indirekt módszer,
skatulya-elv)
Logikai műveletek
Egyszerű kombinatorikai feladatok
(sorbarendezés, leszámlálás)

II.

Számtan, algebra

Négyzetgyök fogalma

• Gyökös kifejezések átalakítása (kivitel,
bevitel, nevező gyöktelenítése)
• A négyzetgyökfüggvény és transzformációi,
ezek ábrázolása, vizsgálata
• Pitagorasz tétele síkban és térben
• Az n-edik gyök fogalma, azonosságai,
alkalmazásuk
• Hatványfüggvények
• Négyzetgyökös egyenletek, hamis gyök
fogalma

Négyzetgyök azonosságai
Másodfokú egyenlet

Másodfokú egyenletek

Másodfokú egyenlet megoldóképlete

• A másodfokú függvény és transzformációi
ábrázolása, vizsgálata

Másodfokú egyenletre vezető szöveges
feladatok
Diszkrimináns, gyökök száma
Gyöktényezős alak, szorzattá alakítás
Magasabbfokú egyenletek (másodfokúra
visszavezethetők)
Egyszerű négyzetgyökös egyenletek
Másodfokú egyenlőség-rendszer
Másodfokú egyenlőtlenség

• A másodfokú egyenlet, egyenlőtlenség
algebrai és grafikus megoldása
• A diszkrimináns
• Viéte formulák, gyöktényezős alak
• Négyzetgyökös, magasabb fokú,
paraméteres egyenletek
•

Szöveges feladatok

•

Szélsőérték feladatok

Másodfokú és gyökös egyenletek
értelmezési tartománya, értékkészlete

A kör

Számtani és mértani közép

• Körív, körcikk, középponti, kerületi szög
• Körszelet, körgyűrű

III.
Összefüggések, függvények,
sorozatok

• Középponti és kerületi szögek kapcsolata,
kerületi szögek tétele

Másodfokú függvények

• Látókörív, szerkesztési feladatok

Trigonometrikus függvények ábrázolása,
elemzése (szinusz, coszinusz, tangens és
kotangens .függvények)

• Húrnégyszög, érintő négyszög és tételeik,
• Ívmérték
390

IV.

Geometria

Körrel kapcsolatos fogalmak (kerületi és
középponti szög, látószög, kerületi és
középponti szögek tétele)

Hasonlóság
• Párhuzamos szelők tétele, megfordítása

Középpontos hasonlóság

• A párhuzamos szelők tételének
következményei, negyedik arányos
szerkesztése

Arányos osztás

• A szögfelezőtétel

Hasonlósági transzformáció

• Alkalmazások szerkesztési, bizonyítási
feladatokban

Hasonló alakzatok
A háromszög hasonlóságának alapesetei
Hasonlóság alkalmazásai (háromszög
súlyvonala, súlypontja, hasonló alakzatok
kerülete, területe)

• A középpontos hasonlóság és tulajdonságai
• Szerkesztési feladatok
• Hasonlósági transzformáció, háromszögek
hasonlósága

Hasonló testek felszínének, térfogatának az
aránya

• A hasonlóság alkalmazása szerkesztési,
számítási, bizonyítási feladatokban

Vektorok (vektorok a koordinátarendszerben, bázisvektorok,
összegvektorok, különbségvektorok)

• Magasságtétel, befogótétel, alkalmazások

Hegyesszög szögfüggvényei, a
szögfüggvények gyakorlati alkalmazásai, a
háromszög hiányzó adatainak kiszámítása
szögfüggvényekkel

V.

Valószínűség, statisztika

Adatok rendszerezése
Valószínűségi kísérletek, műveletek
eseményekkel (összeg, komplementer,
események szorzata, egymást kizáró
események)

• Hasonló síkidomok, testek, rájuk vonatkozó
tételek
• Térelemek hajlásszöge, síkra merőleges
egyenes tétele
• Szerkesztési, számítási, bizonyítási feladatok

Szögfüggvények
• Hegyesszög szögfüggvényei
• Nevezetes szögek szögfüggvényei
• Kapcsolatok a szögfüggvények között

Elemi események

• Bázisrendszer. A szögfüggvényfogalom
általánosítása, periodikusság

Véletlen esemény bekövetkezésének
valószínűsége

• A trigonometrikus függvények ábrázolása,
vizsgálata, transzformációik
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11. osztály
I.
Gondolkodási, megismerési
módszerek
Vegyes kombinatorikai feladatok
(kiválasztás, sorbarendezés minden fajtája,
visszatevéses és visszatevés nélküli
mintavétel)
Binomiális tétel
Gráfok (alapfogalmak, csúcsok, élek,
fokszám, fokszám-tétel, egyszerű gráf,
összetett gráf, teljes gráf)

II.

Számtan, algebra

N-edig gyök fogalma, azonosságai
A hatványozás kiterjesztése pozitív alapra
és tört kitevőre

11. osztály
Trigonometria
• A sinus- és cosinus-tétel kimondása
• A sinus- és cosinus-tétel alkalmazása
feladatokban
• Trigonometrikus függvények általános
értelmezése, ábrázolása, alapvető
tulajdonosságaik (értelmezési tartomány,
értékkészlet, zérushely, szélsőérték, párosság,
páratlanság, periodicitás, monotonitás) ismerete
• Trigonometrikus függvények egyszerű
transzformációi
• A definíciók és az azonosságok közvetlen
alkalmazását igénylő trigonometrikus
egyenletek megoldása
• Másodfokú egyenletre visszavezethető
trigonometrikus egyenletek megoldása

A hatványozás azonosságai tört kitevő
esetén

• Végtelen sok gyök kezelése, ellenőrzése

Exponenciális egyenletek

Hatvány, gyök, logaritmus

Logaritmus fogalma, azonosságai

• A hatványozás kiterjesztése racionális
kitevőre

Logaritmussal megoldható egyenletek

• Hatványozás azonosságainak ismerete és
alkalmazása
III.
Összefüggések, függvények,
sorozatok
Szögfüggvények kiterjesztése,
trigonometrikus alapfüggvények
Trigonometrikus függvények
transzformációi
Exponenciális függvények ábrázolása és
vizsgálata
Logaritmusfüggvények ábrázolása és
vizsgálata

• Az n-edik gyök fogalmának definiálása és
alkalmazása
• Logaritmus fogalma
• Logaritmus azonosságainak ismerete és
alkalmazása
• Áttérés más alapú logaritmusra
• A definíciók és az azonosságok közvetlen
alkalmazását igénylő exponenciális és
logaritmikus egyenletek megoldása
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IV.

Geometria

• Értelmezési tartomány, értékkészlet vizsgálata
a megoldás során

Szinusztétel, koszinusztétel

• Exponenciális és logaritmusfüggvény
ábrázolása

Tangens kifejezés a szinusz és a koszinusz
hányadosaként

• Exponenciális és logaritmusfüggvény és
tulajdonságai

Egyszerű trigonometrikus egyenletek

• Inverz függvény fogalmának szemléletes
értelmezése

Két vektor skaláris szorzata
Két vektor merőlegességének szükséges és
elégséges feltétele
Helyvektor
Műveletek helyvektorral adott vektorokkal
Vektorok és rendezett számpárok közötti
megfelelés
Helyvektor koordinátái
Szakaszfelező koordinátái, osztópont
koordinátái

Koordinátageometria
• Vektor koordinátái, vektor 90 fokos
elforgatottjának koordinátái
• Vektorok összegének, különbségének,
skalárral való szorzatának koordinátái
• Skalárszorzat kiszámítása a koordinátákból
• Két vektor skaláris szorzata
• AB koordinátái, abszolútértéke

Háromszög súlypontjának koordinátái

• Két pont távolsága

Két pont távolsága, szakasz hossza

• Szakasz felezőpontjának, harmadolópontjainak felírása

Kör egyenlete
Az egyenes megadásának módjai
(iránytangenses alak, irányvektoros alak,
normálvektoros alak, két ponton átmenő
egyenes egyenlete)
Merőlegesség megadása skaláris szorzattal
Két egyenes metszéspontja

• A háromszög súlypontja koordinátáinak
felírása
• Különböző adatokkal meghatározott
egyenesek egyenlete (irányvektoros,
normálvektoros, iránytangenses egyenlet, két
ponton áthaladó egyenes egyenlete)

Kör és egyenes kölcsönös helyzete

• Egyenesek párhuzamosságának és
merőlegességének feltétele

Kör adott pontjába húzott érintő hossza

• Egyenesek metszéspontjának kiszámítása

Egyszerű síkgeometriai feladatok
megoldása koordinátageometriai
módszerekkel

• A kör középponti és általános egyenlete
• Kör és egyenes metszéspontjának
(metszéspontjainak) meghatározása

393

V.

Valószínűségszámítás, statisztika

Eseményekkel végzett múveletek
Független és függő események
Klasszikus valószínűségi mező
Egyszerű valószínűségszámítási modellek,
feladatok
Visszatevéses és visszatevés nélküli
mintavétel

• A kör adott pontjában húzott érintő
egyenletének felírása
• A körhöz külső pontból húzott érintő
egyenletének felírása
• Elemi háromszög és négyszög -geometriai
feladatok megoldása koordinátageometriai
eszközökkel

Kombinatorika
• Permutáció, kombináció, variáció fogalma,
megkülönböztetésük, egyszerű alkalmazásuk
(ismétléses és ismétlés nélküli esetek
• A gráfok alapfogalmai
• Konkrét szituációk szemléltetése, egyszerű
feladatok megoldása gráfok segítségével
• Vegyes feladatok
• Binomiális együtthatók meghatározása;
Pascal háromszöge

12. osztály
I.
Gondolkodási és megismerési
módszerek

12. osztály
Sorozatok
• A sorozat általános fogalma

Logikai műveletek (implikáció, konjukció,
negáció, implikáció, ekvivalencia)

• Számtani és mértani sorozatok definíciója,
tulajdonságai

Várható érték fogalma

• A számtani és mértani sorozat összegképlete

Geometriai valószínűség

• Szöveges feladatok megoldása
• Kamatos-kamat számítás

II.
Összefüggések, függvények,
sorozatok
A számsorozat fogalma
Fibonacci sorozat

Kerület-, terület-, felszín- és térfogatszámítás
• Sokszögek, speciális sokszögek, a kör
értelmezése, tulajdonságai, terület- és
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A számtani sorozat (általános tag,
különbség, első n tag összege)

kerületképleteik alkalmazása egyszerű és
összetett feladatok megoldása során

Mértani sorozat (általános tag, első n tag
összege)

• Hasáb, forgáshenger, gúla, forgáskúp,
csonkagúla, csonkakúp, gömb származtatása

Kamatszámítás, kamatos kamatszámítás,
törlesztőrészlet-számítás

• Hasáb, forgáshenger, gúla, forgáskúp,
csonkagúla, csonkakúp, gömb felszíne,
térfogata – alkalmazás feladatokban

III.

Geometria

Síkidomok kerületének és területének
számítása
Mértani testek csoportosítása (hengerszerű
testek, kúpszerű testek, csonka testek,
gömb)

Valószínűségszámítás, statisztika
• A valószínűség kombinatorikus
meghatározási módja
• Esemény, eseménytér konkrét példák esetén
• Elemi események számának meghatározása

A kúp és kúpszerű testek felszíne és
térfogata

• A klasszikus (Laplace) modell ismerése

A henger és hengerszerű testek felszíne és
térfogata

• Adatsokaság középértékei (átlag, módusz,
medián)

A csonka testek felszíne és térfogata

• Szóródási mutatók (minta terjedelme, átlagtól
való eltérés, szórás)

A gömb felszíne és térfogata

• Adatok ábrázolási módjai (oszlopdiagram,
kördiagram, sávdiagram, vonaldiagram),
diagramok készítése, elemzése
• Szemléletes kapcsolat a relatív gyakoriság és
a valószínűség között
• Valószínűségek kiszámítása visszatevéses
mintavétel esetén

Vegyes feladatok a középszintű érettségi
követelményei alapján
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FIZIKA
Nappali tagozat
Vizsga típusa: írásbeli, szóbeli
10. osztály

Esti tagozat
Vizsga típusa: írásbeli szóbeli
10. osztály

1. Termikus kölcsönhatások
I.
Hőtani folyamatok
Hőmérséklet és hőmennyiség
1.1. Állapotjelzők, termodinamikai egyensúly
Szilárd testek hőtágulása
Egyensúlyi állapot
Folyadékok hőtágulása
Hőmérséklet, nyomás, térfogat
Gázok állapotjelzői
Belső energia
Izoterm, izobar és izochor állapotváltozások
Anyagmennyiség, mól
Egyesített gáztörvény
Avogadro törvénye
Az ideális gáz állapotegyenlete
1.2. Hőtágulás
Szilárd anyag lineáris, térfogati hőtágulása
II.
Termodinamika
Folyadékok hőtágulása
Kinetikus gázelmélet
Hőtan I. főtétele
1.3. Állapotegyenletek (összefüggés a gázok
Termodinamikai folyamatok energetikai
állapotjelzői között)
vizsgálata (adiabatikus állapotváltozás,
Gay-Lussac I. és II. törvénye
izobar, izochor és izoterm állapotváltozások)
Boyle-Mariotte törvénye
Ideális gázok hőkapacitása és fajhője
Egyesített gáztörvény
Hőtan II. főtétele
Ideális gáz
Halmazállapot változások (olvadás, fagyás,
Izobár, izochor, izoterm állapotváltozás
párolgás, lecsapódás, szublimáció)
Jég, víz, gőz (csapadékok, üvegházhatás)
1.4. Az ideális gáz kinetikus modellje
Kalorimetria
Hőmozgás
III.
Elektrosztatika
1.5. Energiamegmaradás hőtani
Elektromos vonzó és taszítóerő
folyamatokban
Kétféle elektromos állapot és töltés
1.5.1. Termikus, mechanikai kölcsönhatás
Vezetők, szigetelők, földelés, elektronhiány,
Hőmennyiség, munkavégzés
elektrontöbblet
1.5.2. A termodinamika I. főtétele zárt
Coulomb törvénye (ponttöltés, polarizáció,
rendszer
elemi töltés)
Belső energia
Elektromos mező, elektromos térerő
Adiabatikus állapotváltozás
(homogén elektromos mező, ponttöltés
1.5.3. Körfolyamatok
elektromos mezője, szuperpozíció elve)
Elektromos erővonalak (dipólus, homogén és Perpetuum mobile
ponttöltés elektromos erővonalai)
1.6. Kalorimetria
Erővonalak és térerősség, fluxus
Fajhő, mólhő, hőkapacitás
Az elektromos mező munkája, feszültség
(konzervatív mező, potenciál, ekvipotenciális Gázok fajhői
pontok és felületek)
1.7. Halmazállapot-változások
Vezetők elektrosztatikus térben (árnyékolás,
1.7.1. Olvadás, fagyás
csúcshatás, elektromos megosztás)
Olvadáshő, olvadáspont
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Kondenzátorok
IV.
Az elektromos áram
Az elektromos áram fogalma, áramerősség
Egyenáram, egyenáram iránya, áramkör
Az elektromos áram (ampermérő,
feszültségmérő, áramforrás, áram hatásai)
Az elektromos ellenállás, Ohm törvénye
Vezető ellenállása, fajlagos ellenállás
Az áram munkája, teljesítménye, névleges
feszültség és teljesítmény
Fogyasztók kapcsolása (soros kapcsolás,
párhuzamos kapcsolás, eredő ellenállás)
Áram és feszültségmérés
Az áram kémiai hatásai (elektrolit,
galvánelemek, akkumulátorok)
Vezetés félvezetőkben (elektronáram,
lyukáram, diódák, tranzisztorok)
Vezetés vákuumban (szikrakisülés, ívkisülés,
katódsugár)

1.7.2. Párolgás, lecsapódás
Párolgáshő
Forrás, forráspont, forráshő
Szublimáció
Cseppfolyósíthatóság
Telített és telítetlen gőz
1.7.3. Jég, víz, gőz A víz különleges fizikai
tulajdonságai
A levegő páratartalma
Csapadékképződés
1.8. A termodinamika II. főtétele
1.8.1. Hőfolyamatok iránya
Rendezettség, rendezetlenség
Reverzibilis, irreverzibilis folyamatok
1.8.2. Hőerőgépek
Hatásfok
Másodfajú perpetuum mobile
2. Elektromos kölcsönhatás
2.1. Elektromos mező
2.1.1. Elektrosztatikai alapjelenségek
Kétféle elektromos töltés
Vezetők és szigetelők
Elektroszkóp
Elektromos megosztás
Coulomb-törvény
A töltésmegmaradás törvénye
2.1.2. Az elektromos mező jellemzése
Térerősség
A szuperpozíció elve
Erővonalak, -fluxus
Feszültség
Potenciál, ekvipotenciális felület
Konzervatív mező
Homogén mező
Földpotenciál
2.1.3. Töltések mozgása elektromos mezőben
2.1.4. Töltés, térerősség, potenciál a
vezetőkön
Töltések elhelyezkedése vezetőkön
Térerősség a vezetők belsejében és felületén
Csúcshatás
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Az elektromos mező árnyékolása
Földelés
2.1.5. Kondenzátorok
Kapacitás
Síkkondenzátor
Permittivitás
Feltöltött kondenzátor energiája
2.2. Egyenáram
2.2.1. Elektromos áramerősség
Feszültségforrás, áramforrás
Elektromotoros erő, belső feszültség,
kapocsfeszültség
Áramerősség- és feszültségmérő műszerek
2.2.2. Ohm törvénye
Ellenállás, belső ellenállás, külső ellenállás
Vezetők ellenállása, fajlagos ellenállás
Változtatható ellenállás
Az ellenállás hőmérsékletfüggése
Telepek soros, fogyasztók soros és
párhuzamos kapcsolása
Az eredő ellenállás
2.2.3. Félvezetők
Félvezető eszközök
2.2.4. Az egyenáram hatásai, munkája és
teljesítménye
Hő-, mágneses, vegyi hatás
Galvánelemek, akkumulátor
11. osztály

11-12. osztály

1.
I.
Rezgések és hullámok
Egyenletes körmozgás
Harmonikus rezgőmozgás (dinamikai
feltétele, kinematikai leírása, függvényei)
Rezgésidő, fonálinga
Rezgési energia (csillapodó és csillapítatlan
rezgések, kényszerrezgés, rezonancia)
Hullámok leírása (terjedési sebesség,
hullámhossz)
Hullámok mozgásának vizsgálata (hullámok
visszaverődése, törése, álóhullámok, elhajlás)
Hangtan (hang jellemzői, hangmagasság,
hangszín, sebesség, hangerő, dopplereffektus)

Periodikus mozgások
1.1. Az egyenletes körmozgás
Periódusidő, fordulatszám Kerületi sebesség
Szögelfordulás, szögsebesség
Centripetális gyorsulás
Centripetális erő
1.2. Mechanikai rezgések
Rezgőmozgás
Harmonikus rezgőmozgás
Kitérés, amplitúdó, fázis
Rezgésidő, frekvencia
Csillapított és csillapítatlan rezgések
Rezgő rendszer energiája
Szabadrezgés, kényszerrezgés
Rezonancia
Matematikai inga
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Lengésidő

II.
Elektromágneses jelenségek
Mágneses mező
1.3. Mechanikai hullámok
Áram mágneses mezője (tekercs, vasmag,
Longitudinális, transzverzális hullám
elektromágnes)
Hullámhossz, terjedési sebesség, frekvencia
Lorentz-erő
Visszaverődés, törés jelensége, törvényei
Elektromágneses indukció (mozgási és
Beesési, visszaverődési, törési szög, törésmutató
nyugalmi indukció)
Polarizáció Interferencia
Önindukció
Elhajlás
Állóhullám, duzzadóhely, csomópont
Váltakozó áram (generátor, erőmű,
Húrok
transzformátor)
Hangforrás, hanghullámok
Váltakozó áramú áramkör
Hangerősség
Elektromágneses rezgés, rezgőkör
Hangmagasság
Elektromágneses hullámok
Hangszín
III.
Optika
Ultrahang, infrahang
Fény, fényvisszaverődés, fénytörés
Tükrök (síktükör, gömbtükör)
2. Elektromos és mágneses kölcsönhatás
Tükrök képalkotása
2.1. Az időben állandó mágneses mező
Lencsék (szóró és gyűjtőlencse)
2.1.1. Mágneses alapjelenségek
Lencsék képalkotása
A dipólus fogalma
Leképezési törvény
Mágnesezhetőség
Hullámoptika (fényinterferencia, színkeverés, A Föld mágneses mezeje
színszóródás)
Iránytű
Fény polarizációja
2.1.2. A mágneses mező jellemzése
Indukcióvektor
IV.
Modern fizika
Indukcióvonalak, indukciófluxus
Atom és elektron
2.1.3. Az áram mágneses mezeje
Atomfogalom fejlődése (Demokritosz,
Hosszú egyenes vezető, áramhurok, egyenes
Rutherford, Thomson, Bohr)
tekercs mágneses mezeje
Energiakvantum, Planck-állandó, tömegHomogén mágneses mező
energia ekvivalencia
Elektromágnes, vasmag
Fényelektromos hatás
Mágneses permeabilitás
Foton, fény kettős természete
2.1.4. Mágneses erőhatások
Elektron hullámtermészete
A mágneses mező erőhatása áramjárta
Atommag összetétele (proton, neutron,
vezetőre
magátalakulás, erős és gyenge
Két párhuzamos, hosszú egyenes vezető
kölcsönhatások)
között ható erő
Radioaktivitás, felezési idő, bomlási törvény
Lorentz-erő
Maghasadás, láncreakció, atomerőművek
Részecskegyorsító berendezés
Magfúzió
Ionizáló sugárzások
2.2. Az időben változó mágneses mező
Energiaalternatívák (szélerőmű, biomassza)
2.2.1. Az indukció alapjelensége
Naprendszer (különböző bolygótípusok,
csillagászat módszere, csillagászati egységek, Mozgási indukció
Nyugalmi indukció
Csillagok és galaxisok
Faraday-féle indukciós törvény
Kozmológia, ősrobbanás, kozmikus
háttérsugárzás
Lenz törvénye
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Űrkutatás

Kölcsönös indukció
Önindukció
Tekercs mágneses energiája
2.2.2. A váltakozó áram
A váltakozó áram fogalma
Generátor, motor, dinamó
Pillanatnyi, maximális és effektív feszültség
és áramerősség
Váltakozó áramú ellenállások: ohmos,
induktív és kapacitív ellenállás
Fáziskésés, fázissietés
2.2.3. A váltakozó áram teljesítménye és
munkája
Hatásos teljesítmény
Látszólagos teljesítmény
Transzformátor
2.3. Elektromágneses hullámok

2.3.1. Az elektromágneses hullám fogalma
Terjedési sebessége vákuumban
Az elektromágneses hullámok spektruma:
rádióhullámok, infravörös sugarak, fény,
ultraibolya, röntgen- és gammasugarak
Párhuzamos rezgőkör zárt, nyitott
Thomson-képlet
Csatolt rezgések, rezonancia
Dipólus sugárzása, antenna, szabad
elektromágneses hullámok
2.4. A fény mint elektromágneses hullám

2.4.1. Terjedési tulajdonságok
Fényforrás
Fénynyaláb, fénysugár
Fénysebesség
2.4.2. Hullámjelenségek
A visszaverődés és törés törvényei
Snellius-Descartes törvény
Prizma, planparalel lemez
Abszolút és relatív törésmutató
Teljes visszaverődés, határszög (száloptika)
Diszperzió
Színképek
Homogén és összetett színek
Fényinterferencia, koherencia
Fénypolarizáció, polárszűrő
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Fényelhajlás résen, rácson
Lézerfény
2.4.3. A geometriai fénytani leképezés
Az optikai kép fogalma (valódi, látszólagos)
Síktükör
Lapos gömbtükrök (homorú, domború)
Vékony lencsék (gyűjtő, szóró)
Fókusztávolság, dioptria
Leképezési törvény
Nagyítás
Egyszerű nagyító
Fényképezőgép, vetítő, mikroszkóp, távcső
2.4.4. A szem és a látás
Rövidlátás, távollátás
Szemüveg
3. Atomfizika, magfizika, nukleáris
kölcsönhatás
3.1. Az anyag szerkezete
Atom, molekula, ion
Elem
Avogadro-szám
Relatív atomtömeg
Atomi tömegegység
3.2. Az atom szerkezete
Elektron
Elemi töltés
Elektronburok
Rutherford-féle atommodell
Atommag
3.2.1. A kvantumfizika elemei
Planck-formula
Foton (energiakvantum)
Fényelektromos jelenség
Kilépési munka
Fotocella (fényelem)
Vonalas színkép
Emissziós színkép
Abszorpciós színkép
Bohr-féle atommodell
Energiaszintek
Bohr-posztulátumok
Alapállapot, gerjesztett állapot Ionizációs
energia
3.2.2. Részecske- és hullámtermészet
A fény mint részecske
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Tömeg-energia ekvivalencia
Az elektron hullámtermészete de Brogliehullámhossz
Heisenberg-féle határozatlansági reláció
3.2.3. Az elektronburok szerkezete
Fő- és mellék-kvantumszám
Pauli-féle kizárási elv
Elektronhéj
Kvantummechanika i atommodell
3.3. Az atommagban lejátszódó jelenségek
3.3.1. Az atommag összetétele
Proton, neutron, nukleon
Rendszám, tömegszám,izotóp
Erős (nukleáris) kölcsönhatás
Magerő
Tömeghiány
Kötési energia, fajlagos kötési energia
3.3.2. Radioaktivitás, radioaktív bomlás,α-, β, γ-sugárzás
Magreakció, felezési idő, bomlási törvény,
aktivitás
Mesterséges radioaktivitás
Sugárzásmérő detektorok
3.3.3. Maghasadás
Hasadási reakció, hasadási termék
Lassítás
Láncreakció
Hasadási energia
Szabályozott láncreakció
Atomreaktor, atomerőmű, atomenergia
Szabályozatlan láncreakció
Atombomba
3.3.4. Magfúzió
A Nap energiája
Hidrogénbomba
3.4. Sugárvédelem
Sugárterhelés
Háttérsugárzás
Elnyelt sugárdózis
Dózisegyenérték
4. Gravitáció, csillagászat
4.1. A gravitációs mező
Az általános tömegvonzás törvénye
A bolygómozgás Kepler-törvényei
Kozmikus sebességek
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4.2. Csillagászat
Fényév
Vizsgálati módszerek, eszközök
Naprendszer
Nap
Hold
Üstökösök, meteoritok
A csillagok
A Tejútrendszer, galaxisok
Az Ősrobbanás elmélete
A táguló Univerzum

FÖLDRAJZ
Nappali tagozat
Vizsga típusa: írásbeli, szóbeli
10. osztály
A világgazdaság a 21. század elején
Az állam
A gazdasági és foglalkozási szerkezet
Nyertesek és vesztesek a világgazdaságban
A multik és a globalizáció
Monetáris világgazdaság
Európa regionális földrajza
Az Európai Unió
BENELUX államok
Nagy-Britannia
Franciaország
Olaszország
Észak-Európa
Németország
Ausztria és Svájc
Csehország, Szlovákia
Románia
Szlovénia, Horvátország, Szerbia
Ukrajna
Oroszország
Hazánk földrajza
Magyarország természeti és társadalmi
erőforrásai
Budapest- és Közép-Magyarország
Nyugat-Dunántúl

Esti tagozat
Vizsga típusa: írásbeli, szóbeli
10. osztály
Levegőburok
A levegőburok anyaga, szerkezete
Időjárás, éghajlat
Légnyomás, szél, időjárási frontok, ciklonok,
anticiklonok
A nagy földi légkörzés
Időszakosan változó és helyi szelek
Természetföldrajzi övezetesség
Trópusi övezet
Meleg mérsékelt öv
Valódi mérsékelt öv
Hideg mérsékelt öv
Hideg övezet
A hegyvidékek övezetessége
Természeti és társadalmi környezet
A világ népességének gyarapodása
A népesség összetétele, földrajzi eloszlása
Településföldrajz
Városok, falvak kialakulása, jellemzői,
szerkezete
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Közép-és dél-Dunántúl
Észak-Magyarország
Régiók az Alföldön
Távoli országok földrajza
Izrael
Közel-Kelet arab országai
Afrika földrajza
Az USA gazdasága
Latin-Amerika
Japán
Kis-Tigrisek földrajza
Kína földrajza
India
Jövőnk sorskérdései
A túlzsúfolt bolygó
Élelmiszerválság
Környezeti problémák
11.osztály
A világgazdaság a 21.század elején
Az állam
A gazdasági és foglalkozási szerkezet
Nyertesek és vesztesek a világgazdaságban
A multik és a globalizáció
Monetáris világgazdaság
Európa regionális földrajza
Az Európai Unió
BENELUX államok
Nagy-Britannia
Franciaország
Olaszország
Észak-Európa
Németország
Ausztria és Svájc
Csehország, Szlovákia
Románia
Szlovénia, Horvátország, Szerbia
Ukrajna
Oroszország
12.osztály
Hazánk földrajza
Magyarország természeti és társadalmi
erőforrásai
Budapest- és Közép-Magyarország
Nyugat-Dunántúl
Közép-és dél-Dunántúl
Észak-Magyarország
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Régiók az Alföldön
Távoli országok földrajza
Izrael
Közel-Kelet arab országai
Afrika földrajza
Az USA gazdasága
Latin-Amerika
Japán
Kis-Tigrisek földrajza
Kína földrajza
India
Jövőnk sorskérdései
A túlzsúfolt bolygó
Élelmiszerválság
Környezeti problémák
NÉMET NYELV

Négyosztályos gimnázium
Nappali tagozat NAT 2012
Vizsga típusa: írásbeli, szóbeli
10. osztály kezdő:
 Nyaralás, szünetek
 Foglalkozások
 Egészség

10. osztály haladó:
 Család
 Nyelvek, országok

 Módbeli segédigék
 Perfekt és Präteritum
 Felszólító mód

 Kötőszavak
 Mellékmondatok

 Szabadidő
 Otthonom, lakhelyem

11. osztály kezdő:
 Nyaralás, szünetek

Módbeli segédigék: jelen idő
A módbeli segédigék a mondatokban
Alárendelő összetett mondatok
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 Foglalkozások
 Egészség

Múlt idő képzése
A Partizip Perfekt képzése
A haben vagy sein segédigék
Präteritum képzése
időhatározók
Módbeli segédigék: sollen
A visszaható névmás
seit elöljárószó
A felszólító mód
Hasonlító szerkezetek
melléknevek fokozása
középfok és felsőfok
A melléknév jelzői szerepben
A gefallen ige használata
A werden ige
főnévragozás: birtokos eset
A gyenge ragozású főnevek
célhatározói mondatok : damit, um…zu
– nachdem, als és während kötőszavakkal
képzett mondatok
– Präteritum múlt idő
-als és wenn kötőszavakkal képzett mondatok
– időhatározói mondatok
– időhatározók
– Futur I. jövőidő
– közvetett kérdések
– megengedő mondatok obwohl és trotzdem
kötőszavakkal
Melléknévragozás

11. osztály haladó
Sprachhandlungen
Über Zeit und Zeitgefühl sprechen
Informationen kommentieren
Über deutsche Geschichte sprechen
Über Alltagsprobleme sprechen
Ratschläge geben
Etwas begründen

Grammatik
Nebensätze mit während
Präteritum der unregelmäßigen Verben
Nominalisierung mit zum
Sätze mit wenn…(dann)
Konjunktiv II. der Modalverben
Konjunktionen: darum, deshalb, deswegen
Graduierende Adverbien: ein bisschen, sehr,
ziemlich, besonders
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Über Männer, Frauen und Klischees
sprechen
Jemanden zustimmen oder
widersprechen
Über Partnerschaftsprobleme sprechen
Über Schule und Berufe an der Schule
sprechen
Über Wünsche oder etwas Irreales
sprechen
Über Klima und Wetter sprechen
Umwelt und Umweltprobleme
beschreiben
Prognosen machen
Gründe nennen
Widersprüche im Satz ausdrücken
Bedingungen und Konsequenzen
nennen
Eine Situation kommentieren
Über Verhaltensregeln und Gesten
sprechen
Konflikte: erkennen, verstehen und
lösen
Über Lebensabschnitte sprechen
Einen literarischen Text lesen und
verstehen
Konflikte diskutieren
Vermutungen äußern
Über Migration und Fremdheit
sprechen
Über Probleme, Ängste und
Hoffnungen sprechen
Über Europa und Politik sprechen
Europäische Institutionen kennen
lernen und beschreiben
Alternativen und Gegensätze im Satz
ausdrücken
12. osztály kezdő:

Infinitiv mit zu
Adjektiv mit un- und –los

Konjunktiv II: wäre, würde, hätte, könnte

wegen + Genitiv
Futur mit werden + Infinitiv
Doppelkonjunktionen: je…desto…/nicht….,
sondern….

Partizip I
Nebensätze mit obwohl
Doppelkonjunktionen: nicht nur, sondern
auch/weder… noch
Vermutungen: könnte
Plusquamperfekt
Nebensätze mit seit
Possessiv im Genitiv
Das Verb lassen
Passiversatzform man
Relativpronomen im Genitiv
Fragewörter: wofür, woran, worüber, wovon,
womit

 Öltözködés, ruhadarabok
 Családok régen és most
 Német nyelvű országok
 Vonatkozó mondatok
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 Feltételes mellékmondatok
 zu+ Infinitiv

12. osztály haladó csoport
Eigene Ideen/Gedanken zum Thema
„Natur“ ausdrücken
Einen Standort beschreiben
Über Urlaubsziele sprechen

Satzglieder erkennen
Umstellprobe
Satzgliedkerne erkennen
Verben und Ergänzungen

Über Arbeit diskutieren
Adjektivpaare auf -los
Über Arbeitssuche und Bewerbung und -voll
sprechen
indirekte Rede
Einen tabellarischen Lebenslauf
schreiben
Über Beziehungen sprechen
Eine Hypothese diskutieren
Positionen im Raum darstellen
Eindrücke beschreiben und
kommentieren
Eine Kritik schreiben
Über Bücher und Lesegewohnheiten
sprechen
Vor- und Nachteile zu einem Thema

Adjektivpaare auf -los
und -voll

Gegensatz und Folge:
konzessive und konsekutive
Konnektoren
und Präpositionen
Indefintipronomen
irgendwer, irgendwelche

Bücherwelten
Elektronische Lesegeräte
Schreiborte
Die Entwicklung des Lesezeichens
Berühmte Paare
Ähnlichkeitshypothese

NÉMET NYELV
Esti tagozat
Vizsga típusa: írásbeli, szóbeli
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10. osztály
Témakörök
családtagok jellemzése,
foglalkozások,
családi állapot kifejezése,
szabadidős tevékenységek
a hét napjai,
napirend kifejezései,
meghívás,
meghívás elfogadása,
Berlin nevezetességei
pontos idő,
nyelvtanulás és nyelvtanulási
szándék kifejezései
országok, nyelvek, nemzetiségek,
színek
élelmiszerek,
ételkészítés
élelmiszer-vásárlás piacon és boltban
étteremtípusok,
ételek, italok,
a terített asztal,
egyéni reggelizési szokások,
nemzeti étkezési szokások,
meghívás
öltözködés,
ruhavásárlás,
ruhadarabok,
öltözködési szokások
az „ideális” lakás

Nyelvtan
a haben ige,
kein, keine tagadó névmás
a doch használata
időhatározók
az am elöljáró időhatározói jelentésben,
az in + tárgyeset helyhatározói jelentésben,
tőhangváltós igék (sehen)
elváló igekötők,
tőhangváltós igék (schlafen),
időpont és időtartam kifejezése,
a die Uhr és
die Stunde szavak használata,
a sondern kötőszó
a wissen ige ragozása,
módbeli segédigék: können, müssen használata és
ragozásuk,
személyes névmások tárgyesete,
leider–schade,
elöljárók tárgyesettel (auf, über, für),
erst és nur módosítószók használata
a wollen módbeli segédige, a pontos idő
kifejezése,
ország és városnevek mellett használt
elöljárószavak,
keiner, keine, keins határozatlan névmások,
dieser, diese, dieses mutatónévmás,
jeder/alle
a felszólító mód,
mögen módbeli segédige,
kötőszavak fordított szórenddel (deshalb,
trotzdem),
valószínűség kifejezése
nicht(s) mehr,
kein … mehr tagadószavak
dürfen módbeli segédige
részes eset,
birtokos névmások,
dass kötősző
a személyes névmások részes esete,
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igék részes és tárgyesettel,
részes esettel álló elöljárók
helyhatározók részes és tárgyesettel (in, über, an,
auf, neben,
hinter, vor, unter, zwischen)
a genug használata,
a denn kötőszó,
viel, wenig határozatlan számnevek használata
legen-liegen,
stellen-stehen,
setzen-sitzen,
hängen-hängen igepárok
a múlt idő (Perfekt) képzése és használata
11. osztály
Időjárás, évszakok
Oktatás, iskola
Olvasás, rádió, tévé, videó,
számítógép, internet.
Színház, mozi, koncert, kiállítás
Tudomány, technika
Gazdaság, pénzügyek
Caládi gazdálkodás
Utazás, turizmus
A közlekedés eszközei, lehetőségei
(a tömegközlekedés, a kerékpáros
közlekedés)
Nyaralás itthon, illetve külföldön.
Utazási előkészületek, egy utazás
megtervezése, megszervezése.
Turisztikai célpontok.
Vásárlás, szolgáltatások
Az internet szerepe a magánéletben,
a tanulásban és a munkában.

Módbeli segédigék: jelen idő
A módbeli segédigék a mondatokban
Alárendelő összetett mondatok
Múlt idő képzése
A Partizip Perfekt képzése
A haben vagy sein segédigék
Präteritum képzése
időhatározók
Módbeli segédigék: sollen
A visszaható névmás
seit elöljárószó
A felszólító mód
Hasonlító szerkezetek
melléknevek fokozása
középfok és felsőfok
A melléknév jelzői szerepben
A gefallen ige használata
werden ige
főnévragozás: birtokos eset
A gyenge ragozású főnevek
célhatározói mondatok : damit, um…zu
– nachdem, als és während kötőszavakkal
képzett mondatok
– Präteritum múlt idő
-als és wenn kötőszavakkal képzett mondatok
– időhatározói mondatok
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12. osztály
Személyes vonatkozások, család
A tanuló személye, életrajza,
életének fontos állomásai. Személyes
tervek. Családi élet, családi
kapcsolatok. A családi élet
mindennapjai, otthoni teendők.
Egyén és család nálunk és a
célországokban.
Ember és társadalom
Emberek külső és belső jellemzése.
Baráti kör. Társas kapcsolatok. Női
és férfi szerepek, ismerkedés,
házasság.
Ünnepek, családi ünnepek.
Öltözködés, divat.
Hasonlóságok és különbségek az
emberek között.

Satzglieder erkennen
Umstellprobe
Satzgliedkerne erkennen
Verben und Ergänzunge
Adjektivpaare auf -los
und -voll
indirekte Rede
Gegensatz und Folge:
konzessive und konsekutive
Konnektoren
und Präpositionen
Indefintipronomen
irgendwer, irgendwelche

Környezetünk
Az otthon, a lakóhely és környéke (a
lakószoba, a lakás, a ház
bemutatása). A lakóhely
nevezetességei, szolgáltatások,
szórakozási lehetőségek. A városi és
a vidéki élet összehasonlítása.
Növények és állatok a
környezetünkben. Időjárás, éghajlat.
Az iskola
A tanuló saját iskolájának
bemutatása (sajátosságok, pl.
szakmai képzés, tagozat). Tantárgyak,
órarend, érdeklődési kör, tanulmányi
munka A nyelvtanulás, a nyelvtudás
szerepe, fontossága. Az internet
szerepe az iskolában, a tanulásban.
Az iskolai élet tanuláson kívüli
eseményei. Iskolai hagyományok
nálunk és a célországokban.
Életmód
Napirend, időbeosztás.
Az egészséges életmód (a helyes és a
helytelen táplálkozás, a testmozgás
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szerepe az egészség megőrzésében,
testápolás).
Étkezési szokások a családban.
Ételek, kedvenc ételek, sütés-főzés.
Gyakori betegségek, sérülések,
baleset.
Gyógykezelés (háziorvos, szakorvos,
kórházak, alternatív gyógymódok).
Függőségek (dohányzás, alkohol,
internet, drog stb.).

ANGOL NYELV
Nappali tagozat
Vizsga típusa: írásbeli, szóbeli
10. osztály – kezdő csoport
Fogalomkörök és azok nyelvi
kifejezései

Szókincs, készségek
Bemutatkozás, személyes adatok, név,
származás, ország, tervek, saját magunk és
mások rövid leírása

Igeidők ismétlése (jelen-, múlt- és
jövőidejűség)
Kérdőszavak, a who’s és whose
összehasonlítása

Beszélgetés a régi barátokról Emberek
bemutatása szóban és írásban

Az igeidők gyakorlása különböző
helyzetekben

Mindennapi beszédhelyzetek - társalgási
kifejezések.
Emberek leírása - életvitel, foglalkozás,
kedvelt tevékenység, család, személyes
tárgyak

Jelenidejűség: Present Simple, Present
Continuous, birtokviszony: have (got)

Kedvenc időtöltés – szabadidős
tevékenységek

Jelenidejűség gyakorlása különböző
helyzetekben

Mindennapi beszédhelyzetek – a társalgás
(interakció) fenntartása

Múltidejűség: Past Simple, Past
Continuous - rendhagyó igék, a két igeidő
összehasonlítása

Hírek, főcímek – szókincsbővítés

Mútidejűség – a két igeidő párhuzamos
használata Határozószavak gyakorlása
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10. osztály – kezdő csoport
Fogalomkörök és azok nyelvi
kifejezései

Szókincs, készségek
Dátum, idő kifejezése

Időhatározók gyakorlása

Étkezési szokások
Szókincs: ételnevek

Megszámlálhatóság, some, any, much,
many, a liitle, a few, a lot of
Szövegösszetartó eszközök – something,
smeone, somewhere

Különleges éttermek
Szövegösszetartó eszközök – a névelők (a,
Szókincs: vásárlás, üzletek, miből mennyit? an, the, no article)
Részelő birtokos ( a piece of, a bottle of
stb.)
Íráskészség: email írása
Éttermi kommunikáció – kínálás, kérés

Logikai viszonyok: kötőszavak (but,
although, however stb.)

Tervek és remények
Szókincs: igék a kedvtelés, tervek, vágyak
kifejezésére

Igei alakok: I’d like to do, I enjoy doing

Szándék és tervek a jövőre vonatkozóan
Húszévesek a 21. században
A jobb jövő reménye

Jövőidejűség: going to, will, Present
Continuous,

Szókincs: többtagú igék (phrasal verbs)
Kétség, bizonyosság kifejezése
Tárgyak, személyek jellemzése – válaszolás What … like?
a milyen kérdésre
Minőségi viszonyok: a melléknév
Szókincs: melléknevek
fokozása - középfok
Helyek és emberek összehasonlítása
Családtagok jellemzése
Egy város bemutatása
Íráskészség: saját város leírása

Minőségi viszonyok: a melléknév
fokozása – felsőfok, rendhagyó
melléknevek, összehasonlító szerkezetek.

Szókincs: szinonimák, ellentétpárok
Hétvégi program megbeszélése
Élő történelem – a múlt hatása a jelenre
Jelenidejűség: Present Perfect, rendhagyó
Tapasztalataink – mit mióta csinálunk? Mit igék, időhatározók: ever, never, since, for.
csináltunk már életünkben?
Jelen- és múltidejűség összevetése:
Present Perfect és Past Simple
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10. osztály – kezdő csoport
Fogalomkörök és azok nyelvi
kifejezései

Szókincs, készségek
Szókincs: szóképzés, az újonnan képzett
szavak hangsúlya
Élet egy régi házban
Családi történet
Életrajz olvasása és írása –
szövegösszefüggés felismerése
Visszakérdezés interakcióban – a partner
figyelmének fenntartása

Szövegösszetartó eszközök: az ugyekérdés?

Fiúk és lányok összehasonlítása
Egy hegymászó nő élete – mit kell tennie,
hogy formában maradjon?
Szókincs: sportok

Modalitás: have to, kötelezettség
kifejezése

Tanácsadás – fiatalok problémái
Modalitás: should, must
Atléta bajnok – hallott szöveg értése
Fiús és lányos családok – hallott és olvasott
szöveg értése
Szókincs: ruhadarabok
Orvosi rendelőben – panaszok és
megoldások
Történet mesélése különböző műfajokban:
mesék és fabulák

Múltidejűség – Past Perfect
Logikai viszonyok: kötőszavak - when,
after, as soon as, so, because stb.

Kedvenc íróm
Szókincs: érzelmek kifejezése
melléknevekkel

Az eddig tanult múlt idők használata

Érzelmek kifejezése különböző
élethelyzetekben, felkiáltások
Íráskészség: könyvismertető vagy
filmkritika írása

Szövegösszetartó eszközök: so és such,
névmások

A mobiltelefonok története
Találmányok
Mit csinálnak az emberek online?

Szenvedő szerkezet, a cselekvő és
szenvedő szerkezet összehasonlítása
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10. osztály – kezdő csoport
Fogalomkörök és azok nyelvi
kifejezései

Szókincs, készségek
Szókincs: szókapcsolatok (ige+főnév,
határozószó+melléknév)
A közösségi oldalak előnye és hátránya –
érvelés írásban

Logikai viszonyok: szövegkohézió és
koherencia

A modern élet nehézségei, stressz – hallott
szöveg értése
Beszélgetés telefonon – számok és
kifejezések, szerepjáték
Egy tanár élete – állomások
Mindennapi szituációk a nyelvtan
illusztrálására
Információhiányos feladat –
nyelvhelyesség, beszélgetés

Jelenidejűség: Present Perfect
Continuous, összehasonlítása más
igeidőkkel

Barátok
Íráskészség – nyelviskolai jelentkezés,
formanyomtatvány kitöltése
Négy generáció egy családban
Project – egy híres család bemutatása
Életszakaszok – szókincs és hallott szöveg
értése
Jó hír, rossz hír – gratuláció, együttérzés
kifejezése
Valódi lehetőségek – feltételek kifejezése
Amikor befejezem az iskolát … tervek,
lehetőségek
Tanácsadás, figyelmeztetés, fenyegetés

Logikai viszonyok: feltételesség – first
conditional (if, will)
Modalitás: might

Álmok és vágyak kifejezése
Választás előtt
Dilemmák – csoportos vita

Feltételesség - second conditional (if,
would)

A világegyetem csodái
Íráskészség: jegyzetelés hallott szöveg
alapján
Szókincs: elöljárószavak, szókapcsolatok
Elköszönés és hálálkodás kifejezése
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10. osztály – haladó csoport
Témakör(ök)
1





Nyelvtan, szókincs


Öltözködés, divat
Személyleírás, képleírás
Cserediákok levelezése,
bemutatkozás írásban





2






3

4














érzések, érzelmek
(vissza)emlékezés, múltbeli
események elmesélése
történetmesélés – a történet
strukturálása
múltbeli események
összefoglalása, elmesélése
írásban
munka, hivatás
külföldi állás
oktatás, egyetemi élet
férfi és női munka,
állásinterjú
foglalkozásnevek
álláspályázat olvasása és írása
(hivatalos levél)
az emberi test, testrészek
egészséges étkezés
orvosi rendelőben (az orvosnál
használható kifejezések)
betegségek
felhívás sportolásra,
testedzésre (hirdetés)
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Jelen idejűség: az egyszerű és
folyamatos jelen (present simple /
continuous) használata
statikus és cselekvést jelentő igék
ige + főnévi igenév és az ige -ing
alakja (enjoy, can’t help, avoid,
manage, expect stb.;
jelentésváltoztató igék (love,
start, forget, go on, remember,
stop, try)
szóképzés – melléknévi
ellentétpárok
Múlt idejűség: az egyszerű és
folyamatos múlt (past simple /
continuous) használatának
összehasonlítása
a used to használata (állítás,
kérdés, tagadás)
a narratív igeidők használata
logikai viszonyok –kötőszók
a kijelölő jelzői mellékmondat
(defining relative clause)
szövegösszetartó eszközök –
vonatkozó névmások (who,
whom, which, that, Ø)
az értelmező jelzői mellékmondat
(non-defining relative clause)
visszakérdezés (question tags)
az egyszerű múlt (past simple) és
a present perfect használatának
összehasonlítása
a present perfect folyamatos
szemlélete (present perfect
continuous
azonos hangzású szavak

Témakör(ök)
5







Nyelvtan, szókincs

számítógép, internet,
mobiltelefonos alkalmazások
beszélgetés a jövőről
elképzelés a jövőről – jóslatok
tervek, szándékok
baráti levél írása (jövőbeli
terveinkről és céljainkról)






6







történetmesélés
a lakás részei, bútorzat
hivatalos levél – utazással
kapcsolatos információk
kérése írásban









7







társas viszonyok, ismerkedés
randevú; barátsággal,
szerelemmel kapcsolatos
kifejezések
összehasonlítás
ismerkedés és barátság az
interneten
érvelő esszé – kifejezések az
érvek és ellenérvek
bemutatására, összegzésére
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lehetőség, valószínűség kifejezése (will, won’t, may, might,
could, probably, I think stb.),
feltételes mondatok használata
(first conditional)
a folyamatos jövő (future continuous) és a future perfect használata (állítás, kérdés, tagadás)
jövőbeli viszonyok kifejezése
különböző nyelvi eszközökkel
(will, going to, may/might,
present és future continuous)
a függő beszéd (reported speech)
használata állító mondatban,
időegyeztetés
a függő kérdés (reported questions), időegyeztetés
ask / tell + főnévi igenév, say;
összetett főnevek
összetett igék (phrasal verbs)
két tárggyal rendelkező igék (pl.
buy, send)
azonos hangzású szavak
lehetőség, valószínűség
kifejezése a múltban (must have,
can’t have, might have)
időhatározók, minőségi
viszonyok: a melléknév és a
határozószó közép- és felsőfoka
logikai viszonyok: a feltételes
mondat második típusa (second
conditional)
az if kötőszó és a feltételes
mellékmondat használata
I wish, if only, I’d rather
logikai viszonyok - kötőszavak az
ellentét kifejezésére (however, in
contrast, nevertheless, but,
whereas, stb.)

Témakör(ök)
8






9








Nyelvtan, szókincs

utazás, helyváltoztatás,
turizmus
utazással, különböző
közlekedési eszközökkel kapcsolatos kifejezések
nyaralás barátokkal
utazás közben felmerülő
problémák– panasztevés és
arra reagálás
egy hely bemutatása írásban
pénz, fizetés, kölcsön
hirdetések, a hirdetések fajtái
érvelés, egyetértés és egyet
nem értés
online vásárlás, vásárlási
szokások
vélemény kifejezése írásban











10






zeneművészet, zenével
kapcsolatos kifejezések, zenei
fesztiválok
művészetek és az azokhoz
kapcsolódó kifejezések
élmény, tapasztalat megbeszélése és értékelése
recenzió írása







szövegösszetartó eszközök – a
határozatlan névmás (some-,
any-, no-,every) használata
összetett igék
szövegösszetartó eszközök: a
személytelen it használata

a műveltető szerkezet (have
something done)
a visszaható névmás (myself,
yourself, stb.)
logikai viszonyok: a feltételes
mondat harmadik típusa (third
conditional)
szóösszetételek: elöljárószavak +
főnevek
logikai viszonyok – kötőszavak
gondolatok összekapcsolására
egy hosszabb írásműben
szövegösszetartó eszközök: jelzős
szerkezet melléknévi igenévvel
(participle clause)
mennyiségi viszonyok: a
determinánsok (névelő, határozatlan névmás stb.) használatának gyakorlása, all, each, every,
few, little, stb.
szókapcsolatok: so, such +
melléknév, főnév
szövegösszetartó eszközök:
kiemelés a what névmással

11. osztály – kezdő csoport
Fogalomkörök és azok nyelvi
kifejezései
 Igeidők ismétlése: Present / Past /
Present Perfect – Simple /

Szókincs, készségek
Ismeretek a világról
Mindennapi társalgás - udvariassági
formulák
418

Continuous, szenvedő szerkezet
Present / Past Simple Passive
Általános dolgok, adatok magunkról és
másokról
Családok a világ különböző pontjain
Egy többnemzetiségű család
Íráskészség: hibajavítás baráti levélben
Mindennapi beszédhelyzetek –
szerepjáték
A hét kedvenc napja
Interjú – kérdések a mindennapokkal
kapcsolatban
Foglalkozásnevek, feladatok egy
irodában

Jelenidejűség: Present Simple / Continuous

Project – interjú készítése egy
ismerőssel a munkájáról
Statisztika a munkahelyi keresetekről
Ki mennyit keres? – hallott szöveg
értése
Vélemény kifejezése

Jelenidejűség - statikus és aktív igék,
szenvedő szerkezet

Szókincs: szabadidős tevékenységek
Mindennapi társalgás – kezdeményezés,
negatív tartalom enyhítése
Íráskészség: a közvetlen és hivatalos
stílus összehasonlítása
Életrajz olvasása
Újságcikk olvasása

Múltidejűség: Past Simple, Past
Continuous, Past Perfect

Szókincs: betűzés és kiejtés kapcsolata
Rómeó és Júlia – képes történet
feldolgozása, véleményalkotás
Íráskészség: történetek írása

Logikai viszonyok: szövegkohéziós
eszközök, koherencia

Szerelem első látásra
Mindennapi beszédhelyzetek –
vélemény kifejezése, kihangsúlyozása
Modern dilemmák, tanácsadás
Iskolai szabályok a múltban és a
jelenben

Modális segédigék, can, should, must have
to, be allowed to.
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Szabályok az életben
Íráskészség: életrajz
Gyerekek régen és ma
Önálló szabályalkotás

have got to használata
Szövegalkotás - koherencia

A dolgok, amiket gyerekeink nem
fognak látni – jóslatok
Időjárás – előrejelzés
Találgatás a jövővel kapcsolatban (I
think, I don’t hink)

Jövőidejűség: Future Simple, going to,
Present Continuous, might
Jövőre vonatkozó időhatározók

Űrturista
Jövőidejűség kifejezése különböző
Beszélt nyelvi kifejezések (pretty)
eszközökkel - gyakorlás
Íráskészség: beszéd előkészítése (mi az,
ami foglalkoztat)
Élet 2060-ban
Szókincs – szóképzés
Találkozó megbeszélése, javaslattevés –
szerepjáték
Személyek, helyek leírása
Kérdésszerkesztés (what, which, how)
Információ pontosítása
Minőségi viszonyok: melléknevek és
Szókincs: -ed és –ing végű melléknevek, határozószavak
összetett melléknevek, szókapcsolatok
melléknevekkel, határozószavak, igei
szókapcsolatok
Project – legféltettebb kincseim, önálló
beszéd
A lakás szíve
Íráskészség: helyleírás (kedvenc
szobám)

Szövegösszetartó eszközök: vonatkozó
névmások, jelzői mellékmondat

Legközelebbi hozzátartozóm – hallott
szöveg értése
Interakció: mondandó nyomatékosítása
Vásárlás egy nagyáruházban
Egy sikerkönyv és sikerszerző története
Kedvenc könyv és film – beszélgetés
Egy híres tervező élete

Jelen- és múltidejűség: Past Simple,
Present Perfect, szenvedő szerkezet
Időhatározók

Íráskészség: egy rokon bemutatása
(tények és vélemény)
Társalgás egymás tapasztalatairól
A futball története

A How long? kérdés használata (present
perfect)

Szókincs: a dolgok, amiket szeretünk,
érzelmek kifejezése
Mindennapi beszélgetés – reagálás a
hallottakra, érzelmek szavakba öntése
420

Szülők aggodalmai – emailek olvasása
Megnyugtatás telefonon keresztül
Önálló beszéd – ki mitől fél, ki mit
élvez, ki mit vár stb

Igei szerkezetek (ige + to infinitive vagy
–ing)

Félelmek és fóbiák
Igei szerkezetek (ige + to infinitive vagy
Nyelvi tudatosítás
–ing)
Veszélyes utak a történelem folyamán –
Íráskészség: a történetmesélés szabályai
– tudatosítás
Szókincs: testbeszéd, idiómák
testrészekkel
Utazással kapcsolatos kifejezések, a
számok használata a válaszokban

Mennyiségi viszonyok: tőszámnevek
különböző helyzetekben

Iskolai bántalmazás
Félresikerült rablások – újságcikkek
olvasása
Múltbeli feltételek kifejezése
Múltbeli hibák feldolgozása

Logikai viszonyok: feltételesség – third
conditional

Szociális érzékenység t)
A bűnös és áldozata

A feltételes mondatok gyakorlása

Íráskészség: érvelő esszé, ellentétes
érvek felsorakoztatása
Szókincs: hasonló jelentésű szavak
Pénzzel kapcsolatos kifejezések

Szövegkohéziós eszközök

A mikroprocesszorok története
Az első számítógép

Szövegösszetartó eszközök: névelők,
névmások
Birtokos melléknevek
All és every
Visszaható névmások, each other

Ki mit csinál az interneten?
Beszélt nyelvi fordulatok (also, as well,
too)
Régi és modern építészet
Íráskészség: egy híres város leírása
(tudatos felkészülés az írásra: jegyzetek
készítése, tervezés)
Szókincs: összetett főnevek
Beszédstratégia – ismeretlen szavak
körülírása
Optikai illúziók
Bizonyosság, valószínűség kifejezése
(look like, look + melléknév)
Tény vagy kitaláció

Modalitás: must, could, might jelen időben
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Mi történt? – találgatások
Beszélt nyelvi fordulat (what on
earth…?)

Modalitás: must, could, might múlt időben

Szókincs: többtagú igék (2)
Hozzáállás kifejezése nyelvi
eszközökkel
Íráskészség: informális levél

Szövegösszetartó eszközök szövegkohézió

Újságcikkek olvasása, tartalmuk
Függő beszéd (állítás, felszólítás, kérés).
elmesélése
Egymás meginterjúvolása, majd a másik
szavainak közvetítése
Íráskészség: köszönő email írása
Korábban tanult szerkezetek felismerése,
(hibajavítás)
javítása, helyes használata
Szókincs: hangok kiadásnak különböző
módjai (beszéd)
Emberek, akik megváltoztatták a világot
Mit mondanak az újságok? az újság
nyelvezete
Beszélt nyelvi fordulat (don’t mind,
don’t care)
Beszélgetés lezárása (klisék
kiküszöbölése)
11. osztály – haladó csoport
(B1 szint)
Témakör(ök) - szókincs
1. PEOPLE

 Description of a person
 Clothing
 Describing people in pictures

Nyelvtan






2. HOUSES




Kinds of houses
Description of a house: parts
of a house
 Equipment and decoration
 Activities in the house
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Present Simple, Present Continuous
Stative verbs
Wh- question
The English sentence: the word
order
Different parts of speech: word
building
Giving opinion: likes and dislikes
Adjectives – the order of adjectives
Articles
Plural nouns
this/that/these/those
Prepositions of place, movement
and manner
there is/are

3. SCHOOL

4. WORK

5. FAMILY
AND SOCIAL
LIFE

6. FOOD

7. SHOPPING
AND
SERVICES
8.
TRAVELLING
AND TOURISM

9. ART AND
CULTURE













School subjects
Types of schools
Studying
Students and teachers
Violence at school
Kinds of jobs and work
Adjectives describing jobs
Duties at work
Employment
Employees and employers
Periods of time in people’s
lives
 Family members
 Family events and festivals
 Everyday activities
 Ways of spending free time,
lifestyles
 Types of food and drink
 Preparing food
 Cooking
 Tastes
 Meals
 Places to eat/drink
 Quantity and packaging
 Types of shops and services
 Products
 Money and buying
 Advertising and complaints
 Travelling
 Means of transport
 Kinds of holidays
 Things to do on holiday
 Places to stay on holiday
 Accidents and emergencies
 Art and culture
 Films
 Books
 TV programmes
 Theatre
 Press
 Music
 Literature
 Dance
423
















Personal pronouns
Possessive Adjectives
Possessive Pronouns
Possessive case
Reflexive/reciprocal pronouns
must/have to
should/ought to
had better/ would rather
can, could, may, be able to
would
Past Simple
Past Continuous
Time clauses
used to






Countable and uncountable nouns
some, any, no and their compounds
How much?/ How many?
much/many/a lot of/lots of/a
little/little/a few/few
 Comparatives
 Future ‘will’ / ‘shall’
 Future Continuous
 Future ‘going to’





Present Perfect Simple
Present Simple vs. Past Simple
Present Perfect Continuous
since/for, how long?

 Relative Clauses
 Infinitive
 -ing forms

10. SPORT







11. HEALTH

12. SCIENCE
AND
TECHNOLOG
Y
13. NATURE

14. SOCIETY

15.
KNOWLEDGE
OF ENGLISHSPEAKING
COUNTRIES





























Kinds of sports
(sportsmen/sportswomen)
Sports events
Sports equipment
Parts of the body
Sports accidents
Health problems
Symptoms
Healthy lifestyle
Diseases and treatment
Disability
Addictions
At the doctor’s/In hospital
Research and science
Technological devices
Computer
Telephone
Climate and weather
Plants and animals
Landscape
Nature and environment
Natural disasters
State and society
Politics
International organisations and
institutions
the Law
Crimes and criminals
Social problems and unrest
The United Kingdom
The United States
Other English-speaking
Countries
Verbs with prepositions
Adjectives and Prepositions






Question words
Question tags
Indirect Questions
Verbs with two objects








Passive Voice (Present Simple, Past
Simple, Present Perfect, Future
‘will’, Modal verbs)









Zero Conditional
First Conditional
Second Conditional
wish
it’s time

Subordinate Clauses
Clauses of Purpose
Clauses of Reason
Clauses of Result
Exclamatory sentences
Past Perfect Simple
Reported Speech (statements,
questions, commands, requests)

 Causative form
 All, both, neither, none, either
 Double conjunctions

12. osztály – kezdő csoport

MODUL

Tananyag címe – Kommunikációs
szándék

424

Fogalomkörök és azok nyelvi
kifejezései
Funkciók

1. People

Description of a person
Clothing
Describing people in pictures
Exam strategies
Connection between birth order and
personality – (T / F / NM)
A teenage athlete – Open questions
Yumel – Multiple choice reading test
Exam strategies
Flying South
Multiple choice test and word building
Grouping information into paragraphs –
guiding points

2. Houses

Exam tasks relating to the topic
Description of a house –
types of houses; rooms and different pieces
of furniture
Situation - Choosing a house for a family
Listening – Exam strategies
Skyscrapers; Life in the future
Exam strategies
Make yourself at home
Getting our houses in order – matching
half sentences
Think outside the box
Future Houses – word building
Informal letter – Giving news
Exam tip

Present Simple, Present
Continuous
adverbs of time
Stative vebs
Wh- questions
Word order
Giving opinion
Likes and dislikes
The English sentence
Different parts of speech
Word building - Adjectives
Word order of adjectives
Linkers
Cohesive devices
Giving opinion
Agreeing and disagreeing
There is; there are
Prepositions of places
Discussion – agreeing and
disagreeing
Nouns – countable and
uncountable
Articles
Word building - Nouns
Suffixes
Useful expressions – Guess what,
Well, You know...

Exam tasks relating to the topic
Talking about some experience in
the past
Grammar - Personal pronouns/
Possessive adjectives/
Possessive pronouns, Possessive
case

3. School

School subjects and facilities
Listening – Exam strategies
Tests; Language learning
Children and computers
Exam strategies
Anti-bullying week;
Online language learning – word building
Alternative holidays – Multiple choice test
Formal letter – Asking for information
425

Grammar - Reflexive pronouns
Reciprocal pronouns, Other /
Another
Indirect questions;
Cohesion

Exam tasks relating to the topic

4. Work

Types of jobs – requirements and duties
Listening
A job interview; Interview with a career
counsellor
Exam tip
Job interview
Career choices
Exam tasks
Free to speak; Follow your dream!
Formal letter – Application

must and mustn’t
Collocations;
should, have to
Giving advice – had better; would
rather
Have to, must
Yes/No and Wh- questions
Modals
Can, could, may, able to
Suffixes of nouns – professions
and jobs
Linkers – in addition, furthermore,
in fact ...
so, as, since, although...

5. Family and social life

Exam tasks relating to the topic
Family members; family occasions; an
average family
A report about a girl suffering from
leukaemia;
A holiday
The habits of British parents;
Exam strategies – Multiple choice test
There’s more than one way to skin a cat
Family holiday: never fading away;
When you think of a friend, let him know
about it
Informal letters – Invitation, refusing and
accepting an invitation

Used to
Past Simple
Irregular verbs
Time clauses
Past Simple and Past Progressive
Different parts of speech – nouns,
adjectives, pronouns, verbs,
adverbs
Making suggestions: How
about...? Let’s...; We could ....

Exam tasks relating to the topic

6. Food

Types of food; Food categories
Healthy diet
Exam strategies – Multiple choice test
Interview with a dietician
Eating habits
Breakfast is serious business
The greatest thing since sliced bread;
Exam tasks
Making a meal of pizza;
An unfortunate incidents
Writing an informal
post / email/ letter giving advice
Exam tasks relating to the topic
426

How much…?/How
many…?/much/many/
a lot of / lots of / a little / little / a
few / few,
Some/any/no
Countable and uncountable nouns
Comparatives
Nouns
without singular or plural
Providing encouragement - Saying
how you feel
Expressing preferences

7. Shopping and services

Types of shops and different items;
Services
A conversation between a customer and a
salesperson;
Exam strategies - A report on advertising
Advertisements
Style without skin;
Brand names
At the shop
Shopping habits
Shopping – Does it pick you up?
The thrill of shopping

A packet / a loaf / a can / a tin ...
of

E-mail / Letter – giving advice

Emphasising; Expressing result
/consequence

Expressing future

Different use of Future WILL
Verbs: fit – suit - match

Exam tasks relating to the topic
Means of transport and types of holidays

10.
Soprt

9. Art and culture

8. Travelli
ng and
tourism

Exam strategies Talking about holidays; An accident during
a holiday
Almost there!
Holiday options
Types of accommodation
On bold step at a time
Camping
Sending a letter / e-mail / post card while
on holiday

Present Perfect Simple vs Past
Simple
Past Continuous

for, since
Suffixes – Nouns
-ity, -ment, -ance, -ence
Pronouns

Exam tasks relating to the topic

Agreeing - Disagreeing

Entertainment : Television, Radio, The
Press, Museums
Performing art – theatre and concert

Verb forms I
-ing
Defining Relative caluses

Frozen to the spot

The disappearing act
Billy Elliot – the musical
Writing a short description of an event
Invitation

Non-defining Relative caluses
Sentence transformation –
Relative clauses
Verb forms II bare infinitive
Verb forms III full infinitive

Exam tasks relating to the topic

likes and dislikes

Sports – facilities and equipment;
Sport injuries
The best sportsperson in your school

Question tags

The art legend of the 20th century

427

A sports commentary on the Iron Man
Triathlon World Championship

Verbs with two objects

Fiction comes to life;
Exam strategies – A skilled surfer

Double conjunctions

Practice doesn’t make perfect

Indirect questions

Letter giving advice

Modals
Expressing opinion and giving
reason

13. Nature

12. Science and technology

11. Health

Exam tasks relating to the topic
Illnesses – symptoms and treatment
Health quiz
A dialogue in the gym;
Weight problems
An interview with Kathy Lyn, the owner of
one of the top yoga studios in the country
The Sweet and the Sour of Sugar
Break your Fast;
Sleepwalking
Exam tasks
Giving opinion; invitation

Zero Conditional
Conditional Sentences Type 1
Conditional Sentences Type 2
Sentence transformation
Wish / It’s time
Mistake correction;
spelling

Exam tasks relating to the topic
Technology in the 21st century – Mobiles,
Computers
A news report about scientific discoveries
Biomimicry.
A trip to Mars
Cutting-edge Tech
Fixing a wooble
An article about Marie Curie.

Asking for advice

Writing a post expressing opinion

Linking words and phrases

Exam tasks relating to the topic
Reading
Use of English
Listening
Writing a letter (Task B)
Environment and environmental problems
Organising a protest
Report about a Zoo; Rainforests
Nature’s treasure trove
Blue whales
It’s the season to be wasteful
Reduce, reuse, recycle
Writing an informal letter

Giving advice

428

Collocations
Passive Voice
Predictions
Passive Voice
Adjectives and adverbs

Definitions
Clauses of purpose,
Clauses of reason
Exclamatory sentences
Subordinate clauses

14. Society
15. Knowledge of Englishspeaking countries

Exam tasks relating to the topic

Planning

Criminal actions and incidents
Increasing violence
A new report on crime; A talk on crime
prevention
Internet users beware;
The roots of human rights
Homelessness;
An article about police work
Internet forum for social problems
Letter expressing opinion
Exam tasks relating to the topic
Planning a campaign to stop racism
British vs American English
Landmarks and famous places in the UK
and in the USA
A radio interview;
Agatha Christie
The Edinburgh International Festival;
Shop till you drop
May Day traditions in Wales;
Irish Trail
Letter giving news
Exam tips

Word building

Mock Exam

Tests – Practice Test and

Exam tasks relating to the topic
A literary extract;
Love is in the air;
Visiting the doctor
Paint a mood;
‘As merry as the day is long’;
Where the winds blow
A interview on global warming;
A man talking about films;
An interview about a telephone helpline
Informal letter – giving advice
Formal letter – Applying for a job
Important inventions;
The Eiffel tower;
The Royal Observatory, Greenwich
E-clothes and much more...
An article about Henry Ford;
An article about student expectations;
Flower Power
429

Past Perfect Simple
Reported speech - statements
Reported speech – Commands and
requests
Linking words
Agreeing and disagreeing
both...and
neither ...nor
either ....or
all/each/every
none
Prepositions of places
Word building
Exclamations
Adjectives comparative

The complaint of a customer;
An interview with a special effects artist;
An athlete talking about his sport
Informal letter – giving advice
Informal letter – Accepting an invitation

12. osztály – haladó csoport
(B2 szint)
Témakör

Szókincs




1. People





Personal details
Appearance
Character traits and
personality
Clothes
Feeling, emotions
Attitude

Nyelvtan










2. Houses

3. School

4. Work

















Kinds of houses
Description of houses and
the neighbourhood
Parts of the house
Equipment and decoration
Activities in the house
Property
School subjects
Educational system
Students and teachers
Studying at school
Further/higher education
Violence at school

Kinds of jobs and work
Departments in a company
Looking for a job
Employment and the
workplace
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Imperative
Present Simple vs. Present
Progressive
Frequency adverbs
Stative verbs
Present Perfect Simple vs.
Past Simple
Present Perfect Simple vs.
Present Perfect Continuous
since/for, how long?
Articles
Plural nouns
this/that/these/those
Prepositions of time, place,
manner
there is/are
Word order
Personal pronouns
Possessive adjectives
Possessive pronouns
Possessive Case
Reflexive Pronouns
Reciprocal Pronouns
other/another
all, both, neither, none, either
Double conjunctions
must/have to/need
should/ought to
had better
would rather
can, could



5. Family and
social life

6. Food

7. Economy

8. Travelling
and tourism

9. Art and
culture

10. Sport






































Periods of time in people’s
lives
Members of the family
Relationships
Family events and festivals
Everyday routine
Ways of spending free time
Lifestyles
Food and drink
Quantities and packaging
Preparing food
Kitchen equipment
At the restaurant
Nutritional value
Health problems related to
food

Types of shops and services
Products
Advertising
Complaints
Selling and buying
Banking
Road, rail, air and sea
transport
Accidents and emergencies
Types of holidays
Accommodation
Tourism
Art and culture
Films and theatre
Literature
Dance and music
TV programmes
The press
Sports and sportsmen/
sportswomen
Sports events and venues
Sports equipment
Sports accidents
Parts of the body
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may, might
be able to
would
Past Simple
Past Continuous
Time clauses
Used to
Past Perfect Simple
Past Perfect Continuous



Countable and uncountable
nouns
Nouns without singular or
plural forms
some, any, no and their
compounds
How much?/ How many?/
much/many/ a lot of/lots of/ a
little/little/ a few/few
Comparisons
Future ’will’/’shall’
Future Continuous
Future ’be going to’
Future Perfect Simple
Future Perfect Progressive
















Defining Relative Clauses
Non-defining Relative
Clauses
Infinitive
-ing form







Question words
Question tags
Indirect questions
Verbs with two objects
Question formation








Zero Conditional
First Conditional
Second Conditional
Third/Past Conditional
Mixed Conditionals
Unreal Past




11. Health

12. Science and
technology















13. Nature

14. Society

Unfair play
Health problems and
diseases
Symptoms and treatment
Disability
Addictions
At the doctor’s
In hospital
Health care specialists
Research and science
Technological devices
Computers and telephones
Technical failures





Climate and weather
Animals and plants
Landscape and
geographical features
Environmental protection
Natural disasters
The universe






The state and politics
The law
Crimes and criminals
Social problems and unrest




Passive Voice
Causative Form(s)








Clauses of concession
Clauses of purpose
Clauses of reason
Clauses of result
Exclamatory sentences
Reported Speech:
Reported Statements
Reported Commands
Reported Requests
Reported Questions
 Special reporting verbs
 Subjunctive
 Emphatic forms Inversion

ANGOL NYELV
Esti tagozat
Vizsga típusa: írásbeli, szóbeli
Szóbeli: társalgás










Topics

Grammar

Writing

10. osztály

10. osztály

10. osztály

Education (subjects)
Holiday activities
Professions
Words related to crime
Animals
Clothes and accessories
Means of transport
Action sports

 Past Simple
 Past Simple of the
verb
 could
 Adjective –Adverbs of
manner
 Future going to
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 Short biography
 Writing a short story
 An e-mail to a friend
giving information about
an event
 An e-mail of invitation
 An e-mail refusing
invitation



Location and direction

 can, could, would for
request
 Compound of some,
any, no
 Let’s how about
 one, ones
 too, enough
 Comparative forms
 Superlative forms
 Present Perfect

11. osztály












Meals and dishes
Weather and climate
Travelling
Geographical feature
Medical and emotional
problems
Sports and fitness
Extreme sports
Entertainment
Films / theatre
Reading
Banking and money

12. osztály
















Character traits and
personality,
Clothes
Kinds of houses
Equipment and
decoration
Activities in the house
Types of school
Violence at school
Jobs
Duties at work
Employment
Family events and
festivals
Lifestyles
Preparing food
Places to eat/drink
Types of shops and
services

 Describing a person

11. osztály













Stative verbs
used to / would
Quantifies
Time Clauses
Modals
Indirect speech
Relative Clauses
Infinitive / Gerund
Passive Voice
had better
Question tags
Reflexive pronouns

12. osztály
 Prepositions of places
 Preposition of
movement
 Preposition of manner
 Possessive case
 Possessive pronouns
 Reciprocal pronouns
 Nouns without
singular or plural
 Future will / shall
 Future Continuous
 Verbs with two objects
 Zero Conditional
 Conditional Sentences
 Subordinate clauses
 Clauses of result
 Exclamatory sentences
 Double conjunctions
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11. osztály











Describing of a person
Describing of a place
Writing a story
Notes and messages
A paragraph expressing
an opinion
An account of a true
event
A paragraph expressing
preference
A film review
A CV
An e-mail based on
prompts

12. osztály
 Writing an e-mail to a
friend
 A formal e-mail/letter
requesting information
 A letter of application
 Refusing an invitation
 Accepting an invitation
 Writing a reply to an
internet forum
 Writing a reply to a
problem page
 Writing an e-mail asking
for advice


















Advertising and
complaints
Means of transport
Kinds of holidays
Art and culture
Sport accidents
Healthy lifestyle
Diseases and treatment
Disability
Addictions
Research and Science
Technological devices
Computer
Plants and animals
Nature and environment
Crime
Social problems and
unrest

OROSZ NYELV
Nappali tagozat
Vizsga típusa: írásbeli, szóbeli
10. osztály
A hét napjai
Számok 1000-es nagyságrendben
Ételek, italok, mennyiségek,
mértékegységek
Keltezés
Ruhák – vásárlás
Testrészek – orvosnál
Vendégségben
Közlekedés
12. osztály
Közlekedési lehetőségek, városi
intézmények
Sport, szabadidő, szórakozás
Vidéki élet, természeti jelenségek, időjárás
Kultúra
Tudomány, technika

11. osztály
Családi kapcsolatok
Pénz, vásárlás
iskola, iskolai események
Utazás, nyaralás
Emberi kapcsolatok, külső és belső
tulajdonságok
Egészséges életmód
Munka, munkahelykeresés, állásinterjú
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SPANYOL NYELV
Nappali tagozat
Vizsga típusa: írásbeli, szóbeli
Colores I.
Témakörök

Nyelvtan

¡Hola! ¿Qué tal?

A spanyol ábécé
A kiejtés

1.Bemutatkozás

A főnevek és melléknevek száma és neme
A névelők
A személyes névmások
A ser ige ragozása
Az -ar végű igék ragozása
A llamarse ige
Elöljárószók: en, de
A szórend
A tárgyeset

2. Ésta es mi
familia

Az estar ige ragozás
Ser vagy estra?
Az -er, -ir végű igék
A tener ige ragozása
Rövidülő melléknevek
Muy/un poco vagy mucho/poco
A hangsúlytalan birtokos névmások
Elöljárószók: con, para
Számok 0-100

Család

3. ¿Qué te
gusta hacer?
Szabadidő

A diftongálódó igék
A tőhangváltó igék
A querer és a poder igék
A gustar és querer igék
A decir, hacer, poner, salir, ir
igék ragozása
A személyes névmások részes határozós
esete
Időhatározók
Elöljárószók: para, a
Quedar vagy quedarse
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4. ¿Dónde
vives?
Lakóhely

A ser, estar, hay igék
A saber ige ragozása
A saber és a poder használata
Helyhatározószók
Muchos/pocos vagy mucho/poco
Ez vagy az? Itt vagy ott?
A sorszámnevek 1-10

5. ¿Para llegar
a la Ópera, por
favor?
Közlekedés a városban

A számok 100-1000-ig

6. ¿Dónde
hacemos las
compras hoy?
Vásárlás

A melléknevek fokozása
A személyes névmások tárgyesete
A que vonatkozó névmás
A conocer és dar igék

7. ¿Qué día es
hoy?
Napirend

A visszaható igék
A közeljövő: ir a + főnévi igenév
A névmások sorrendje
A todo, todos használata
Az óra kifejezése
A dátum kifejezése

8. ¿Vamos a
desayunar
juntos?
Étkezés
9. ¿Qué tiempo
hace?
Időjárás

A felszólító mód
Algo-algún-ningún
A traer ige ragozása

10. ¿Qué has
hecho hoy?
A közelmúltban történt események

11. ¿Qué pasó?
Hírek

Hay que vagy tener que
No és ni
A felajánló kérdés
Kérdőszók elöljárószóval
A számok 1000-100 000

A személytelen igék
Elöljárószók: por
A számok 100 000 -1 000 000
A milliós számnevek használata
A befejezett melléknévi igenév
A közelmúlt (pretérito perfecto)
Acabar de+főnévi igenév
A nada, nadie használata estar + gerundio
Az elbeszélő múlt (pretérito indefinido)
Rendhagyó igék indefinido-ban
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12. Una carta
de Madrid
Utazás

Az en elöljáró időhatározóban
Az elbeszélő múlt II
Pretérito perfecto vagy pretérito indefinido
A határozott névelő önálló használata

COLORES 2
1. Me lo pasé
de maravilla
Vakáció, utazás

A függő beszéd
Cuando vagy cuándo?
A para és por használata

2. En tiempos
de Maricastaña
Öltözködés, ruházat

Pretérito imperfecto (I)
Que vagy el que?
Hasonlítás

3. Haz tu parte
Házimunkák, családi munkamegosztás

Pretérito imperfecto (II)
Pretérito indefinido vagy pretérito
imperfecto?
A lo que használata
Főnévi igeneves szerkezetek
Pretérito pluscuamperfecto
Névelő használata ország- és városnevek
előtt

4. El ocio es
negocio
Szabadidő, hobbik
Az ok
okozati viszony kifejezése
5. ¿
Qué será de
nuestro
futuro?
A falu és a város, természetvédelem,
a jövő lakókörnyezete

A jövő idő
Futuro próximo vagy futuro?
A jövő idejű feltételes mondat
A cuyo, a, os, as használata

6. La cara es el
espejo del alma
Személyek külső és belső jellemzése

Jelen idejű valószínűség kifejezése
Jelen idejű feltételes mód
Határozószó képzése

7. ¡Esto es el
colmo!
Lakókörnyezet, közlekedés
8. ¡De pie
chicos!
Sport, egészséges életmód

A függő beszéd II.
Időhatározók a múlt idejű
mondatokban
A kötőmód (El subjuntivo I)
Igei körülírás
Néhány gyakori vonzatos ige
Cualquiera
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9. ¡Ay, qué
dolor!
Betegségek, orvosnál
10. Sueños
dorados ...
Jövőbeli tervek

El subjuntivo (II)
Határozatlan számnevek

11. Padres e
hijos
Generációs problémák

El subjuntivo (IV)

12. ¡Que lo
pases bien!
Ünnepek
COLORES 3
1. Como dos
gotas de agua
Család, családtípusok
Külső-belső jellemzés, hasonlóságok és
különbségek,
új családtípusok

El subjuntivo (V)
A subjuntivo használatának összefoglalása

2. No me
cuesta ningún
trabajo
Munka
Foglalkozások, munkatípusok,
preferenciák foglalkozás és munkahely
választásakor, diákmunka, állásinterjú,
álláshirdetésre jelentkezés
3. El saber no
ocupa lugar
Tanulás, oktatás
Iskola, osztályterem, eszközök, órarend
iskolai tevékenységek, iskolarendszer,
nyelvtanulás, iskolai események és
hagyományok, továbbtanulás

A foglalkozást jelentő főnevek neme
Indicativo vagy subjuntivo (ismert vagy
ismeretlen előzmény)
Infinitivo vagy subjuntivo? (főmondat és
mellékmondat alanyának egyezése vagy
különbözősége)
A vonatkozó névmások

4. Haciendo
cola
Szolgáltatások, ügyintézés
Bank, bankautomata utasításai, posta,

A pretérito imperfecto de subj.
A pretérito pluscuamperfecto de
subjuntivo képzése, használata

El subjuntivo (III)

El subjuntivol (VI)
A „fej” igék
Aunque használata
ser és/vagy estar

A változással kapcsolatos igék
Pretérito perfecto de subjuntivo

Múlt idejű kétséget, akaratot kifejező igék
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rendőrségi bejelentés, taxi, benzinkút,
repülőtér

A subjuntivo használatának összegzése

BIOLÓGIA

Nappali tagozat
Vizsga típusa: írásbeli, szóbeli

Esti tagozat
Vizsga típusa: írásbeli,
szóbeli

10. osztály
A tanulónak tisztában kell lennie az alábbi
témakörökkel
8) Vírusok
9) Baktériumok
10) Gombák
11) Zuzmók
12) Moszatok
13) Mohák
14) Növények szövetei
15) Harasztok
16) Nyitvatermők
17) Zárvatermők
18) Szivacsok
19) Csalánozók
20) Az állatok szövetei
21) Férgek törzse
22) Puhatestűek törzse
23) Ízeltlábuak törzse
24) Gerincesek törzse
25) Életközösségek, társulások, etológia
a. Populációk
b. Társulások
c. Ökológiai rendszerek
d. Természetvédelem, környezetvédelem
e. Magatartásmódok
f. Az állatok kommunikációja

10. osztály
A tanulónak tisztában kell lennie az alábbi
témakörökkel
1) Vírusok
2) Baktériumok
3) Gombák
4) Zuzmók
5) Moszatok
6) Mohák
7) Növények szövetei
8) Harasztok
9) Nyitvatermők
10) Zárvatermők
11) Szivacsok
12) Csalánozók
13) Az állatok szövetei
14) Férgek törzse
15) Puhatestűek törzse
16) Ízeltlábuak törzse
17) Gerincesek törzse
18) Életközösségek, társulások, etológia
a. Populációk
b. Társulások
c. Ökológiai rendszerek
d. Természetvédelem, környezetvédelem
e. Magatartásmódok
f. Az állatok kommunikációja

A tanulónak meg kell tudnia különböztetni a
különböző állat és növényfajokat. Tudnia
kell rendszerezni, törzs illetve osztályba
sorolni az egyedeket. Ismernie kell a
különböző növényi szöveteket és szerveket.

A tanulónak meg kell tudnia különböztetni a
különböző állat és növényfajokat. Tudnia
kell rendszerezni, törzs illetve osztályba
sorolni az egyedeket. Ismernie kell a
különböző növényi szöveteket és szerveket.
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Tudja ismertetni az állatok és növények Tudja ismertetni az állatok és növények
anatómiáját és élettanát.
anatómiáját és élettanát.
11. osztály
A tanulónak tisztában kell lennie az alábbi
témakörökkel;

11. osztály
A tanulónak tisztában kell lennie az alábbi
témakörökkel;

1) A sejt felépítése és működése.
a. Lipidek
b. Szénhidrátok
c. Fehérjék
d. Nukleinsavak
2) Anyagcserefolyamatok
3) Sejtalkotók
4) Az ember anatómiája és élettana
a. Bőr
b. Táplálkozás
c. Légzés
d. Vér
e. Immunrendszer
f. Anyagszállítás
g. Kiválasztás
h. Szaporodás
i. Idegrendszer

1) A sejt felépítése és működése.
a. Lipidek
b. Szénhidrátok
c. Fehérjék
d. Nukleinsavak
2) Anyagcserefolyamatok
3) Sejtalkotók
4) Az ember anatómiája és élettana
a. Bőr
b. Táplálkozás
c. Légzés
d. Vér
e. Immunrendszer
f. Anyagszállítás
g. Kiválasztás
h. Szaporodás
i. Idegrendszer

A tanulónak ismernie kell az emberi test
alapvető kémiai anyagait és azok szerkezetét.
Tisztában kell lennie a sejtbiológiával, azon
belül
az
anyagcsere
folyamatok
működésével. Az ember szerveztében meg
kell tudnia nevezni a szöveteket, szerveket,
szervrendszereket. El kell tudnia mondani az
alapvető élettani folyamatokat lépésrőllépésre. Tudjon beszélni összefüggően az
ember táplálkozásáról, idegrendszeréről,
izomzatáról, szaporodásáról összefüggően.

A tanulónak ismernie kell az emberi testet.
Az ember szerveztében meg kell tudnia
nevezni
a
szöveteket,
szerveket,
szervrendszereket. El kell tudnia mondani az
alapvető élettani folyamatokat. Tudjon
beszélni
összefüggően
az
ember
táplálkozásáról,
idegrendszeréről,
izomzatáról, szaporodásáról összefüggően.

12. osztály
A tanulónak tisztában kell lennie az alábbi
témakörökkel

12. osztály
A tanulónak tisztában kell lennie az alábbi
témakörökkel

1) Genetika
a. Genetika története
b. Alaptörvények
c. Növények genetikája

1) Genetika
2) Ökológiai rendszerek általános
jellemzői
a. Tűrőképesség
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2)

3)

4)

5)

d. Ember genetikája
Ökológiai rendszerek általános
jellemzői
a. Tűrőképesség
b. Fény
c. Hőmérséklet
d. Víz
e. Talaj
Populációk és társulások
a. Populációk szerkezete,
változásai, kölcsönhatásai
b. Társulások szerkezete,
változásai, kölcsönhatásai
c. Hazánk társulásai
Biomok és bioszféra
a. Tengerek
b. Esőerdők
c. Füves puszták
d. Lomberdők
e. Tűlevelüek
f. Sarkvidékek
g. Magashegységek
Evolúció
a. Fajok kialakulása
b. Ősidő
c. Óidő
d. Középidő
e. Újidő
f. Az ember evolúciója

b. Fény
c. Hőmérséklet
d. Víz
e. Talaj
3) Populációk és társulások
a. Populációk szerkezete,
változásai, kölcsönhatásai
4) Biomok és bioszféra
a. Tengerek
b. Esőerdők
c. Füves puszták
d. Lomberdők
e. Tűlevelüek
f. Sarkvidékek
g. Magashegységek
A tanulónak tudnia kell az emberi betegségek
genetikáját és öröklődését. Tudja kiszámolni
a vércsoportok öröklődését. Ökológiai
szempontból látnia kell a bioszféra
működését. Tudjon beszélni az egyed feletti
szerveződési szintekről külön-külön és
egybefüggően. Tudja elmagyarázni a
bioszféra biomjait.

A tanulónak tudnia kell a DNS szerkezetét a
genetika alapvető jelenségeit és törvényeit.
Tudnia kell kiszámolni a növények és állatok
tulajdonságainak öröklődését. Ismernie kell
az emberi betegségek genetikáját és
öröklődését.
Tudja
kiszámolni
a
vércsoportok
öröklődését.
Ökológiai
szempontból látnia kell a bioszféra
működését. Tudjon beszélni az egyed feletti
szerveződési szintekről külön-külön és
egybefüggően. Tudja elmagyarázni a
bioszféra biomjait. Tudjon beszélni a Föld és
az ember evolúciójáról.
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KÉMIA
Nappali tagozat
Vizsga típusa: írásbeli, szóbeli
10. osztály
A tanulónak tisztában kell lennie a következő
témakörökkel

Esti tagozat
Vizsga típusa: írásbeli, szóbeli
10. osztály

A tanulónak tisztában kell lennie a következő
témakörökkel
1. Szénhidrogének
a. Telített szénhidrogének
b. Telítettlen szénhidrogének
c. Aromás szénhidrogének
2. Funkciós csoportot tartalmazó
szénhidrogének
a. Halogéntartalmú
b. Oxigéntartalmú
c. Összetett csoportot tartalmó
szénhidrogének
d. Nitrogéntartlamú

1. Szénhidrogének
a. Telített szénhidrogének
b. Telítettlen szénhidrogének
c. Aromás szénhidrogének
2. Funkciós csoportot tartalmazó
szénhidrogének
a. Halogéntartalmú
b. Oxigéntartalmú
c. Összetett csoportot tartalmó
szénhidrogének
d. Nitrogéntartlamú
3. Szénvegyületek
a. Cukrok
b. Aminosavak
c. Fehérjék
4. Műanyagok
a. Természetes
b. Mesterséges

A tanulónak tudnia kell az alkán, alkén és alkin
sorozatokat. . Tudjon meghatározni elemeket
és tudjon értelmezni elnevezéseket. Ismerje az
anyagok fizikai és kémiai tulajdonságait.
Legyen képes elmagyarázni az anyagok
reakcióit. Legyen tisztában az addícióval,
polimerizációval, szubsztitűcióval és tudjon rá
példákat mondani.
1. Szénvegyületek
a. Cukrok
b. Aminosavak
c. Fehérjék
2. Műanyagok
a. Természetes
b. Mesterséges
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A tanulónak tudnia kell az alkán, alkén és
alkin sorozatokat. Tudja felsorolni azok
képletét és tudja lerajzolni szerkezeti
képletüket. Tudjon meghatározni elemeket és
tudjon értelmezni elnevezéseket. Ismerje az
anyagok fizikai és kémiai tulajdonságait.
Legyen képes elmagyarázni az anyagok
reakcióit. Legyen tisztában az addícióval,
polimerizációval, szubsztitúcióval és tudjon rá
példákat mondani.
Ismerje a cukrokat és azok szerkezetét. Tudja
elmagyarázni a szacharidok jelentőségét az
élővilágban.
Legyen
tisztában
a
műanyagokkal, a műanyaggyártással és
azoknak jelentőségével.

Ismerje a cukrokat és azok szerkezetét. Tudja
elmagyarázni a szacharidok jelentőségét az
élővilágban.
Legyen
tisztában
a
műanyagokkal, a műanyaggyártással és
azoknak jelentőségével.

ETIKA
Nappali tagozat
11-12. osztály
Vizsga típusa: írásbeli, szóbeli

Esti tagozat
11. osztály
Vizsga típusa: írásbeli
szóbeli

Az erkölcsi gondolkodás alapjai
Érték, érdek, egyén, közösség - alapvető fogalmak vizsgálata
Klasszikus morális dilemmák: ösztön és szellem kettőségének vizsgálata
A lelkiismeret szabadsága: erkölcsi ítéletek
Az erkölcs és a jog kapcsolata: normaszegés és normakövetés
Vallásetika a modern szekuralizált társadalmakban
Tanítható-e az erkölcs?
Társadalmi szolidaritás és felelősségvállalás: az együttélés szabályai
Az akarat: egyéni és közösségi érdekek ütközése
Önkifejezés: a véleményalkotás szabadsága
Az erényes élet, a legfőbb jó
Az ember mint értékalkotó és értékkövető lény
Bioetika I.: abortusz, tudatos családtervezés, családi szerepek
Bioetika II.: eutanázia, élet és halál kapcsolata, a haldokló méltósága
Bioetika III.: génmanipuláció
Üzleti etikai alapelvek: gazdaság és erkölcs kapcsolata, lopás, plágium fogalmainak
vizsgálata
Ökoetika: természetvédelem és állatkísérletek
Az etika mint a technika eszköze: robotetika és mesterséges intelligencia
Környezetetika: fenntartható fejlődés, népességnövekedés, fogyasztói társadalom
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FILOZÓFIA
Nappali tagozat
Vizsga típusa: írásbeli, szóbeli
12. osztály
Szókratész
Platón
Arisztotelész
Hellenizmus
Középkori filozófia (patrisztika, skolasztika)
Reneszánsz filozófia
Újkori filozófia I. (racionalizmus)
Újkori filozófia II. (empirizmus)
Kant
Német idealizmus
Heidegger
Sartre

MŰVÉSZETEK
Nappali tagozaton
Esti tagozaton
10. osztály
11-12. osztály
Vizsga típusa: írásbeli, szóbeli
Vizsga típusa: írásbeli, szóbeli
 A vizuális közlés eszközeinek (pont, vonal, sík, felület, folt, tónus, szín,
kompozíció) felismerése és használata az elemzés során. Tartalom, forma, funkció
kapcsolata. A vizuális észlelés fiziológiai alapjai. Egyezményes jelek a közlésben.
 Alkalmazott grafikai tervezés kép és szöveg együttes megjelenésével.
 Egyszerű térformák síkban maradó és teret érzékeltető helyzetének megjelenítése az
ábrázoló geometria rendszerében (Monge-vetület, egyméretű, kétméretű és Kavalier
axonometria). Rekonstrukció Monge-vetület alapján. Axonometriai értelmezések
(kocka, hasáb, henger, kúp
 Különböző információk tartalmának képi rögzítése, viszonyrendszerek és
összefüggések vizuális megjelenítése.
 A látványértelmezésben szerepet játszó tényezők (nézőpont, arányrend, szimmetria,
aranymetszés, lépték) ismerete és alkalmazása.
 Színharmóniák, színkontrasztok (színezetkontraszt, tónuskontraszt, hőfokkontraszt,
komplementer kontraszt, szimultán kontraszt,
 Műelemző szempontok, eljárások a műalkotások feltárására.
 Festészet és szobrászat jellemző kifejezési eszközei, megjelenésük különböző
korszakokban. Kompozíciós megoldások és a kiemelés eszközei.
 Román kor művészete
- templomépítészet
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- monumentális szobrászat
- freskók, miniatúrák, iniciálék
- a magyar koronázási jelvények
Gótikus művészet
- katedrálisok, szárnyasoltárak
- épületszobrászat
- üvegablakfestészet
Színharmóniák, színkontrasztok (színezetkontraszt, tónuskontraszt, hőfokkontraszt,
komplementer kontraszt, szimultán kontraszt, minőségi és mennyiségi kontraszt)
felismerése. A színek tulajdonságai, jelszerepük, alkalmazási lehetőségeik a vizuális
kommunikációban.
A tervező-alkotó folyamat menete, ipari formatervezés, design. Ergonómia fogalma.
Szemmagasság és a távlati kép, két iránypontos perspektíva (békaperspektíva,
természetes nézőpont, madártávlat). Az írás szerepe a kommunikáció fejlődésében.
A sumér pecséthengerek tanulmányozása.
A fotó és mozgókép műtípusainak ismerete. A vizuális kommunikáció
hatásrendszere (információ, reklám).
Látvány leképező megjelenítése, képi átírása síkra. Szín, forma redukció.
Reneszánsz művészet
- humanizmus és reformáció
- építészet formai elemei
- a festészet, szobrászat és grafika stílusjegyei
Képzőművészeti technikák csoportosítása, rendszere. Fordított perspektíva,
kitágított perspektíva megjelenése a festészetben. Belső, szubjektív tér-idő
ábrázolások a szürrealista festészetben
Az építészet fejlődésének áttekintése (forma, szerkezet, anyag, funkció). Főbb
építészeti stílusok megkülönböztetése alaprajzi elrendezés, szerkezet,
homlokzattagolás alapján.
Belső tér tervezése axonometrikus rendszerben, színek térhatásának
felhasználásával.
Belsőépítészet, annak legfontosabb szempontjai, technikai lehetőségei. Ipari
formatervezés, a design. A giccs fogalma.

VIZUÁLIS KULTÚRA
Nappali tagozat
Vizsga típusa: írásbeli, szóbeli (gyakorlati)
10. osztály
1. Heraldika.
Saját címer tervezése.
2. Ábrázolási rendszerek. Az egy iránypontos perspektíva.
Berendezett belső tér színes kivitelezésben.
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3. Ábrázolási rendszerek. A két iránypontos perspektíva.
Tetszőleges méretű hasábok ábrázolása szemsíkon, szemsík alatt és felett.
4. Forgástestek látszati ábrázolása.
Hengerbe foglalható talpas poharak, üvegek, kávéfőző, gyertyatartó stb. vonalas
megjelenítése a nem látható részek meghagyásával.
5.Természeti népek művészete.
Kifestett bennszülött arc vagy maszk tervezése.
6. A karikatúra.
Könnyen karakterizálható arc megjelenítése élő modell vagy fénykép alapján.
7. Mozgásábrázolás.
Emberi test mozgásfázisainak megjelenítése egy alkotáson.
8. Korok divatjai.
Korunk alkalmi vagy szabadidős viseletének tervezése.

TESTNEVELÉS
Nappali tagozat
Vizsga típusa: gyakorlati
10. osztály:

11. osztály, 12. osztály:

Atlétika:
60 m síkfutás
1500 m síkfutás
távolugrás

Atlétika:
100 m síkfutás
3000 m síkfutás
magasugrás

Torna:
gurulás előre – hátra
cigánykerék, fejenállás, mérlegállás
kötélmászás

Torna:
tigris bukfenc, hátrabukfenc nyitott
lábbal, kézállás, tarkó és fejenállás
cigánykerék mindkét oldalra
kötélmászás – függeszkedés (fiúk!)

Labdajátékok:
kosárlabdás gyakorlat
dobások, passzolások

Gimnasztika: 64 ütemű gyakorlat,
fekvőtámasz

Gimnasztika:
64 ütemű szabadgyakorlat

Labdarúgás:
passzolások, fejelgetések, kapuralövés,
Kosárlabda:
dobásfajták
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INFORMATIKA
Nappali tagozat
Vizsga típusa: írásbeli, szóbeli
10. osztály

Témakör

Problémamegoldás
számítógéppel

Ismeretanyagok
Információk keresése az interneten, letöltés
Szöveges dokumentum szerkesztése, formázása
Prezentáció készítése megadott témakörökben
Szövegszerkesztési feladat
Weblap- és képszerkesztési feladat
Táblázatkezelési feladat
Prezentációkészítési feladat
Adatbázis kezelési feladat

Esti tagozat
Vizsga típusa: írásbeli-szóbeli
11. osztály
Témakör
Képszerkesztés
Szövegszerkesztés

Weblapszerkesztés

Prezentációkészítés

12. osztály
Témakör
Táblázatkezelés
Adatbázis-kezelés
Könyvtárismeret

Ismeretanyagok
Képszerkesztés elmélete, színmodellek, tömörítés
Egyszerű rajzok ábrák készítése Painttel
Szövegbevitel, mentés több formátumban
Karakterformázás
Bekezdésformázás
Dokumentumformázás
Weblapok létrehozása, mentése, beállításai
Weblap elemeinek beillesztése, formázása
Hivatkozások
Prezentáció létrehozása, mentés több formátumban
Diaelemek létrehozása, animációk
Áttűnések, vetítési beállítások
Ismeretanyagok
Táblázatok létrehozása, formázása
Számítások képletekkel, függvényekkel
Diagramok létrehozása, formázása
Adatbázisok létrehozása, szerkesztése
Lekérdezések használata
Jelentések, űrlapok létrehozása
Dokumentumtípusok, könyvtártípusok
Elektronikus könyvtárak
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Tanulmányok alatti vizsgák követelményei
Esti tagozat 5-8. osztály
MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM
Általános iskola esti tagozat
Vizsga típusa: minden tantárgyból csak írásbeli
MAGYAR NYELV
5-6. osztály
Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése és alkotása
 Különböző hallott szövegek, információk megértése, rövid összefoglaló
reprodukálása.
 Alkalmazkodás a beszédhelyzethez, a kommunikációs célhoz: arcjáték, gesztus,
testtartás, távolság, külső, kommunikációs folyamat, tényező (adó, vevő, csatorna,
kód, üzenet, kapcsolat); zenei eszköz (dallam, hangsúly, tempó, hangerő, szünet).
Olvasás, az írott szöveg megértése. Olvasás, szövegértés
 A szöveg információinak és gondolatainak az életkor szerint elvárható értelmezése
és értékelése.
 Az ismert szöveg-feldolgozási stratégiák (átfutás, jóslás, előzetes tudás aktiválása
stb.) alkalmazása, illetve újabb stratégiákkal való bővítése (szintézis, szelektív
olvasás).
 Tájékozódás, információkeresés (betűrend, tartalomjegyzék, utalók használatával) a
különféle dokumentumtípusokban (könyv, folyóirat, AV és online dokumentum),
korosztálynak szóló kézikönyvekben (szótár, lexikon), ismeretterjesztő forrásokban.
 Az információhordozók kommunikációs funkcióinak és az olvasott szövegek
tipológiai és műfaji különbségének ismerete, a szöveg mondanivalójának saját
szavakkal történő megfogalmazása.
 A szöveg szereplőinek bemutatása.
 Üzenet, szövegkép, betűrend, tartalomjegyzék.
Írás, fogalmazás
 A szövegalkotás műveleteinek ismerete: anyaggyűjtés, címválasztás, a lényeges
gondolatok kiválasztása, elrendezése, az időrend, a szöveg tagolása bekezdésekre.
 A vázlatkészítés szabályainak, fajtáinak ismerete
 Néhány internetes szövegtípus formai és tartalmi jellemzői
 Személyes élmények megfogalmazása különböző szöveg-típusokban: mese,
elbeszélés, leírás, jellemzés, levél
Helyesírás
 Ábécé, helyesírási alapelv (kiejtés elve, szóelemzés elve, hagyomány elve,
egyszerűsítés elve), elválasztás. főleg a hangtani és szófajtani ismeretek
elsajátításához kapcsolódóan.
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A tulajdonnév helyesírási alapjainak megismerése.

A szavak szerkezete és jelentése
 A szavak szerkezete: szó, szótő, toldalékok: képző, jel, rag.
 Az ige és főnév szemantikája.
 Hangalak és jelentés kapcsolata a szavakban. A szavak jelentése és hangalakja
közötti összefüggés
 Az állandósult szókapcsolatok, szólások, közmondások jelentésének, szerkezetének,
használata
 Egyjelentésű szó, többjelentésű szó, rokon- és ellentétes jelentés;
 Beszélt nyelvi metafora.
A nyelv szerkezete
 Magánhangzó, mássalhangzó; hangrend, illeszkedés, teljes hasonulás, részleges
hasonulás, kiesés, összeolvadás, rövidülés; alapszófaj (ige, főnév, melléknév,
számnév, határozószó, névmás, igenév).
MAGYAR IRODALOM
5-6. osztály
Népköltészet, népdalok, népmesék – kortárs dalszövegek
 Három-négy magyar népmese, művek a népköltészetből, néhány műmese a
világirodalomból és a magyar irodalomból, beleértve a kortárs mesét is (Lázár
Ervin, Tandori Dezső, Csukás István).
 Különféle mesetípusok, pl. állatmesék, tündérmesék, varázsmesék, tréfás mesék. A
mesék műfaji sajátosságai.
 Magyar mesehősök.
 Népdalok jellemzői. Népdalok kortárs zenei feldolgozása (pl. Csík Zenekar).
Népzene, világzene. Megzenésített versek.
 Kortárs dalszövegek jellemzői (pl. Republic, Quimby). A beszélő szándékának
esetleges hasonlóságai.
 A mesék csoportosítása, tipizálása, a mesetípusokhoz példaszövegek rendelése.
 Különbségtétel a népmese és a műmese között.
 Különbségtétel mese és valóság között.
Monda, rege, ballada
 Két-három magyar történeti monda, köztük népmonda, egy népballada és
műballadaként A walesi bárdok és még egy Arany-ballada. Vörösmarty Mihály: Szép
Ilonka, Arany János: Rege a csodaszarvasról.
 Válogatás a görög, a római és a magyar mondavilágból (pl. Daidalosz és Ikarosz;
Mucius Scaevola, Horatius Cocles; A fehér ló mondája, Lehel kürtje, Mátyás királyról
és Kinizsi Pálról szóló mondák).
 A mesék és mondák realitásának, fantasztikumának, cselekményalakításának,
helyszíneinek, szereplőinek összevetése a hatás és az elbeszélésmód szempontjából.
449






A mondákban szereplő, hasonló motívumok megfigyelése és összevetése.
Az érvek csoportosítása és szembeállítása.
A témával adekvát területekről indokok, magyarázatok, bizonyítékok keresése.
Arany János egy balladájának és egy népballada részletének szöveghű felidézése.

Petőfi Sándor: János vitéz
 A János vitéz cselekménye, szerkezete.
 A mű mesei elemei (cselekmény, hősök) – népies elbeszélő költemény/verses mese.
 Kukorica Jancsi útja, tettei, választásai (értelmezés, jellemzés).
 A megjelenítés eszközei (az egységenkénti feldolgozás során néhány poétikai eszköz
megismerése: képek, pl. hasonlat, megszemélyesítés, metafora; alakzatok, pl. ellentét,
párhuzam, felsorolás, megszólítás, felkiáltás, kérdés).
 A jellemek elemzése, az önismeret fejlesztése. Beszélgetések során annak belátása,
hogy a János vitézzel megesett és mesébe ágyazott történetelemek hogyan
jelentkeznek a hétköznapi életben (kiállás a szerelemért, ellenállás a csábításnak,
hűség, megbízhatóság, becsület, erkölcsi döntések).
 Elméleti fogalmak: epika, elbeszélő költemény; hasonlat, megszemélyesítés,
metafora, ellentét, párhuzam; ütemhangsúlyos verselés, verssor, ütem, felező
tizenkettes sorfajta, páros rím.
Arany János: Toldi
 Emberi kapcsolatok, konfliktusok, lélekábrázolás a Toldiban.
 Toldi Miklós helyzete, tettei, magatartása (értelmezés, jellemzés); kapcsolatai,
konfliktusai (elemzés).
 Arany lélekábrázolása (családi kapcsolatok; bűn és megtisztulás).
 A történetmondás eszközei – szerkezeti, előadásmódbeli, nyelvi sajátosságok.
 Emberi élethelyzetek felidézése és elemzése a Toldi jelenetei kapcsán, pl. társadalmi
különbségek („Hé, paraszt…”), kiszakadás a családból (Miklós eltávozik), hit és
hitetlenség (2324. ének), képmutatás (György a király előtt) stb.
 A műben tematizált és fogalmilag megragadott életkérdés, dilemma, helyzet
összevetése
mindennapi
tapasztalatokkal,
más
emberekre
vonatkozó
megfigyelésekkel.
 A beszélő és az elbeszélő szerepének elkülönítése.
 A cselekmény kisebb-nagyobb részeiről, illetve egészéről áttekintő összefoglalás, a
jelenetek fontosságának, jelentőségük mibenlétének megvilágítása szóbeli és írásbeli
megfogalmazásokban; a szereplők megnevezése, megfigyelése, jellemzése.
 A Toldi meghatározott részletének szöveghű felidézése.
 Elméleti fogalmak: mottó, beszélő, elbeszélő, próbatétel, előhang, expozíció,
kaland, allegória, epizód, késleltetés, körülírás, páros rím, hangsúly, tiszta rím és
asszonánc, felező tizenkettes.
Gárdonyi Géza: Egri csillagok
 Tér- és időviszonyok (cselekményidő/külső, történelmi idő), cselekmény, szerkezet;
a szereplők csoportjai, kapcsolataik; konfliktusok.
 Elbeszélői nézőpont, jellemábrázolás, ábrázolásmód.
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Bornemissza Gergely életútja.
A mű fontos témái (történelem, hősiesség, barátság, szerelem, árulás stb.) és
motívumai (pl. hold, csillag, gyűrű).
Elméleti fogalmak: történelmi regény, ifjúsági regény, kalandregény; téma,
motívum, jellem, jellemvonás, jellemzés.

Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk
 Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk – sok szempontú megközelítés.
 Tér- és időviszonyok (cselekményidő/külső, történelmi idő), cselekmény, szerkezet,
szereplők/jellemek, kapcsolatok, konfliktusok. Elbeszélői nézőpont.
 A mű fontos témái (pl. barátság, közösség, önfeláldozás, gyerekek-felnőttek, hűségárulás).
 A beilleszkedés és a csoportba tartozás nehézségei.
 Próbatétel – kalandok, hősök, hősies magatartásformák (összevetés a Gárdonyiregény alakjaival.)
 Szövegalkotási feladatok megoldása (szóban/írásban), pl. jellemzés, levél,
elbeszélés, jellemzés nézőpontváltással, kreatív írás.
 Elméleti fogalmak: Ifjúsági regény, cselekmény, tér- és időviszonyok, szerkezet,
konfliktus, elbeszélői nézőpont, karakter, jellem, személyiség.
A szűkebb természeti környezet, a családi kapcsolatok és a teremtés, eredet,
hagyomány motívuma
 Petőfi Sándor Az Alföld, A Tisza című versei, valamint néhány családi témájú verse;
 Arany János: Családi kör;
 Juhász Gyula: Este az Alföldön;
 Tóth Árpád: Körúti hajnal
 Radnóti Miklós: Nem tudhatom… című művek megismerése, értelmezése, a
művekben előforduló költői eszközök megismerése.
 Petőfi: Az Alföld és Nemzeti dal című műveinek szöveghű felidézése.
 A mitológiai és bibliai történetektől (pl. Daidalosz és Ikarosz; Gilgames és Enkidu;
Jákob és Ézsau) a kortárs irodalomig, magyar és világirodalmi szemelvények
 Kisepikai (pl. Kosztolányi, Karinthy művei) és nagyepikai (teljes művek és részletek,
pl. Mark Twain, Jules Verne), valamint lírai alkotásokban található motívumok.
 Elméleti fogalmak: mítosz, életkép, idill, tájleírás, hagyomány, irodalmi emlékhely,
útleírás, téma, motívum, tájleíró költemény, Biblia, mitológiai történet.
Képek és formák a költészetben
 Lírai alkotások elemzése különböző korokból, beleértve a régi magyar irodalmat,
nevezetesen Csokonai: A Reményhez,
 Janus Pannonius: Pannónia dicsérete,
 Balassi Bálint egy lírai műve
 Szemelvények a 20–21. század magyar költészetéből is (a kortársak közül például
Lackfi János, Kukorelly Endre, Karafiáth Orsolya, Varró Dániel).
 Értő és élményszerű olvasás.
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A művek megismerése, megértése során különböző olvasási stratégiák alkalmazása.

MAGYAR NYELV
7-8. osztály
 A különféle mindennapi megnyilatkozások, valamint a tömegkommunikáció
üzeneteinek dekódolása.
 Az érvelés alapjainak ismerete.
 A közéleti kommunikáció helyzetei és műfajai: megbeszélés, vita, felszólalás,
hozzászólás, rövid alkalmi beszéd, köszöntés, kiselőadás, a helyzetnek és a
kommunikációs célnak megfelelő beszédmód, szókincs használata.
 A tömegkommunikáció működésének, jellegzetességeinek megfigyelése, megértése,
a manipulációs technikák megfigyelése.
 Munkahelyi
környezet
beszédszituációi
(állásinterjú,
érdekérvényesítés,
bemutatkozás stb.).
 A hétköznapi életben, a hivatalos kommunikációban megjelenő beszédhelyzetekben
való jártásság, érdekérvényesítés (bank, egészségügy, önkormányzat, bíróság stb.).
 Elméleti ismeretek: vélemény, vita, érv; megbeszélés, hozzászólás, felszólalás,
kiselőadás, köszöntő, ünnepi beszéd.
 Tömegkommunikáció, sajtó, rádió, televízió, internet, bulvármédia, reklám,
manipuláció.
 Sajtóműfajok (hír, tudósítás, interjú).
Olvasás, szövegértés
 Az olvasott szöveg tartalma és az azt kiegészítő képek, ábrák összefüggéseinek
felfedése, értelmezése.
 Adatkeresés technikái (szelektív olvasás, átfutás).
 A különböző forrásból származó információk megadott szempontok szerint való
összehasonlítása, kritikai következtetés levonása.
 Ismeretterjesztő szövegek jellemzői és feldolgozási technikái.
 Szótárhasználat.
 Munkahelyeken használatos dokumentumok megértése (munkaköri leírás, szerződés,
álláshirdetés.)
 A hétköznapi életben, a hivatalos kommunikációban alkalmazott dokumentumok,
nyomtatványok megértése (banki, orvosi, önkormányzati, jogi).
Írás, fogalmazás
 A kommunikációs céloknak megfelelő szövegek írása.
 Különböző nézőpontú és műfajú szövegek alkotása: elbeszélés, jellemzés, vélemény.
 Az írásban történő bemutatkozás szabályai
 Az interneten való kommunikáció szabályai, veszélyei (pl. közösségi oldalak, chat,
regisztráció stb).
 A munkahelyek által igényelt dokumentumtípusok elkészítése (önéletrajz,
motivációs levél).
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Helyesírás
 A helyesírás értelemtükröztető szerepének felhasználása különféle írásbeli
műfajokban.
 Az írásjelek, a szöveg központozásának legfontosabb szabályai.
 A párbeszéd és az idézetek (egyenes, szabad függő, függő) írásmódja.
 Összetett szavak helyesírása alapvető szabályainak megismerése, alkalmazása.
A nyelv szerkezete és jelentése
 Mondatfajta, kijelentő, kérdő, felszólító, felkiáltó, óhajtó mondat.
 Egyszerű és összetett mondat; tagolt és tagolatlan mondat; minimális és bővített
mondat; alárendelő és mellérendelő mondat.
 Mondatrész, alany, állítmány, tárgy, jelző (minőség, birtokos, mennyiség), határozó
(idő, hely, mód, társ, eszköz, állapot).
 Szószerkezet, mellérendelő és alárendelő szószerkezet.
A nyelv állandósága és változása
 A nyelv állandóságának és változásának bemutatása különböző régi és mai
szövegeken.
 A nyelvi változás bizonyítékainak értelmezése különböző korokból származó írott
szövegeken és irodalmi példákon (nyelvemlékeink).
 Nyelvhasználatunk, a környezetünkben lévő nyelvváltozatok néhány jellemzőjének
megfigyelése, megnevezése.
 A Magyarországon élő nemzetiségek nyelve, nyelvhasználata.
 A szókincs változása: régi és új szavak, kifejezések gyűjtése, összehasonlítása.
 A magyar nyelv eredete (finnugor rokonság), helye a nyelvek között.

MAGYAR IRODALOM
7-8. osztály
Klasszikus és kortárs lírai alkotások
 Különféle témájú lírai alkotások a klasszikus és kortárs lírából, a magyar és a
világirodalomból: választható: Arany János, Kosztolányi Dezső, Tóth Árpád, József
Attila, Radnóti Miklós, Weöres Sándor, Tóth Krisztina, Borbély Szilárd, Határ
Győző, Szilágyi Domokos
 Megismert klasszikus lírai művek összevetése kortárs alkotásokkal.
 A lírai formanyelv (szerkezeti változatok, szókincs, a képiség eszközei) elemeinek
bemutatása, a művek elemzése során a fogalmak használata.
 Egy József Attila-mű és egy Radnóti-mű szöveghű felidézése.
Lírai műfajok
 Különböző korok lírai alkotásainak felidézése. Műfajok megnevezése: dal, elégia,
óda, himnusz, epigramma, helyzetdal, költői levél, ars poetica. Jellemzőik
összefoglalása.
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A kisepika műfaji változatai: novella, elbeszélés
 Anekdotikus történetek, kisepikai alkotások a magyar és a világirodalom különböző
korszakaiból, különös tekintettel Kosztolányi Dezső, Mikszáth Kálmán és más
magyar elbeszélők novelláira. Néhány novella és elbeszélés feldolgozása,
értelmezése.
 Olvasmányok összevetésével a novella és az elbeszélés jegyeinek felismerése, a két
műfaj megkülönböztetése.
 Az idő- és térviszonyok felismerése, megnevezése, az elbeszélés és a történet
időrendje közötti eltérés érzékelése; az elbeszélői nézőpont, beszédhelyzet
felismerése.
Kortárs novellák
 Korábban megismert klasszikus kisepikai művek összevetése kortárs alkotásokkal,
pl. Háy János: A kéz, Békés Pál: Ottília, Az ólomkatona, Lázár Ervin: A csomag, A
tolvaj.
 A szókincs, stílus, mondatszerkezet eltéréseinek megnevezése.
 A tematika jellegzetes eltéréseinek elemzése.
 A hangulat, hangnem, világkép eltéréseinek felismerése
 Töredékesség, torzó.
A regény változatai
 Magyar történelmi események és korszakok megidézése az irodalomban, Jókai Mór,
Mikszáth Kálmán és mások műveiben. Jókai Mór: A kőszívű ember fiai, Mikszáth
Kálmán: Szent Péter esernyője.
 A kőszívű ember fiaiban szereplő apa- és anyafigura, a testvérek kapcsolata,
konfliktusa.
 Tér- és időviszonyok, cselekmény, szerkezet, anekdotikusság. A szereplők jellemzése
(egyéni állásfoglalással).
 Ajánlott és/vagy egyéni olvasmányok, pl. Jules Verne, Mark Twain, Dickens és
mások műveiből; a klasszikus és kortárs, magyar és világirodalmi ifjúsági
irodalomból – műbemutatások, értelmezések, ajánlások (a házi olvasmányok
megközelítési szempontjainak alkalmazása, önálló állásfoglalással).
 Az olvasott művek műfaji jegyeinek, felépítésének, elbeszélésmódjának
megfigyelése, a szereplők azonosítása, jellemzése, kapcsolatrendszerük elemzése; a
konfliktusok mibenlétének feltárása.
 Szóbeli, írásos beszámolók, elemzések az olvasott művekről, a cselekményt alkotó
elemekről, helyszínekről és időkezelésről, a szereplők viszonyairól, érzelmeikről,
konfliktusaikról.
 Elméleti fogalmak: regény, regénytér, regényidő, regényszerkezet, nagyepika,
szerkezet, időviszony, térviszony, cselekmény, fordulat, epizód, kitérő, késleltetés,
előreutalás, magatartásforma.
Művek a reformkor irodalmából
 Kölcsey Ferenc: Himnusz, Parainesis (egy részlet),
 Petőfi Sándor: Nemzeti dal, Szeptember végén
 Vörösmarty Mihály: Szózat
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Legalább 3 további alkotás, például István öcsémhez, Reszket a bokor, mert…, Egy
gondolat bánt engemet.
Egy korstílus – a romantika. Egy-két szemelvény a korszak jellemző alapvetéseiről,
törekvéseiről (pl. szabadság az irodalomban; új, jellegzetes műfajok; kevertség,
töredékesség; romantika és népiesség).
Romantikus jegyek, vonások azonosítása, megnevezése.
A Himnusz és a Szózat utalásainak értelmezése, rámutatás kompozíciós elemeikre,
szövegük rögzítése memoriterként.
Ismertetés a tanult Petőfi-művek tematikai és műfaji különbségeiről, életrajzi és
történelmi beágyazottságukról.
Kölcsey Husztjának, Himnuszának, Vörösmarty Szózatának szöveghű felidézése.

Művek a Nyugat három nemzedékének irodalmából
 Szépirodalmi alkotások a Nyugat három nemzedékének korából.
 Ady Endre: Párisban járt az Ősz, és még két verse;
 József Attila: A Dunánál;
 Karinthy Frigyes: Tanár úr kérem (egy részlet);
 Kosztolányi Dezső két novellája és két lírai alkotása;
 Móricz Zsigmond egy novellája,
 Radnóti Mikós: Nem tudhatom… és még egy műve,
 Szabó Lőrinc egy műve.
 Az impresszionizmus, szimbolizmus, szecesszió irányzatainak stílus- és formajegyei.
 Szövegek, irodalmi művek strukturális és tartalmi szempontú elemzése, az
összefüggések felismerése és értelmezése.
 Művek tematikájának, meghatározó motívumainak azonosítása, alapvető lírai
műfajok sajátosságainak felismerése. Kompozíciók, képek, alakzatok elemzése.
 Egy Ady- és egy Kosztolányi-mű szöveghű felidézése.
 Elméleti fogalmak: paródia, tárgyias líra, epikus-balladás vers, karcolat,
impresszionizmus, szimbolizmus, szecesszió, szinesztézia, allegória, szimbólum,
összetett költői kép
Egy drámai mű feldolgozása
 Legalább egy dráma (vígjáték, színmű) feldolgozása, lehetőség szerint megtekintése;
a szöveg és az előadás összehasonlítása.
 A komikum, a humor tartalmi és nyelvi jellemzőinek megismerése.
 A monológ és a dialógus szerepének megkülönböztetése, a drámában, drámajátékban
szöveg és a mozgás kapcsolatának, a szándék és a feszültség jelentőségének
felismerése.
 Elméleti fogalmak: dialógus, díszlet, drámai szerkezet, felvonás, feszültség,
fordulópont, helyzet, helyzetkomikum, humor, jelenet, jellemkomikum, jelmez,
komédia, komikum, konfliktus, monológ, rendezői utasítás; szándék, szerep,
szereplők kapcsolata, színmű, szöveg és mozgás, tetőpont, tragédia.
Kortárs irodalom − kortárs írók és olvasók
 Olvasmányok a 20–21. századi irodalomból. Egy Örkény-novella, két Weöres-mű,
két-három kortárs magyar szépprózai mű, öt közelmúltbeli és kortárs magyar lírai mű
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(például Zelk Zoltán: Hajnali vendég, Áprily Lajos: Királyasszony kertje, Baka
István: Vezeklés; Lackfi János: Lavina-dal, Kukorelly Endre: Kert).
Különféle olvasói attitűdök azonosítása; olvasatok, vélemények összevetése.
A befogadás tapasztalatai, a téma, az írói látásmód és álláspont tudatosítása.
Egy Weöres Sándor-mű művének szöveghű felidézése.
Elméleti fogalmak: Szatíra, fantasztikum, látásmód, vélemény, befogadás.

A média kifejezőeszközei
Történet és elbeszélés a mozgóképen
 Helyszín- és időviszonylatok, illetve karakter- és konfliktusviszonylatok felismerése,
megfigyelése a médiaszövegekben (pl. rádióműsorban, riportban).
 Egyszerűbb médiaszövegek létrehozása (pl. interjú, újságcikk, közösségi portálra
készülő adatlap, önportré) útján a képzelőerő, a kifejezőkészség önálló fejlesztése.
 Az írott és elektronikus sajtó műfajainak megismerése, különbségei.
 Az internet megjelenésének hatása a világra és a kommunikációra.
 A Gutenberg-galaxis fogalma.
 A meghatározó sajtóműfajok felismerése, alapvető jellemzőik tudatosítása (tudósítás,
riport, publicisztika, kritika).
 A hírműfajhoz kapcsolódó meghatározó tevékenységek (pl. újságíró, fotóriporter)
ismerete.
 Elméleti fogalmak: tudósítás, riport, kritika, publicisztika, Gutenberg-galaxis,
internet, elektronikus média, nyomtatott sajtó, bulvár, hír, vélemény, manipuláció.
A média társadalmi szerepe
 Értelmezési keret, egyirányú kommunikáció, interaktív kommunikáció, sztereotípia,
reprezentáció, közösségi média, talkshow, bulvár, manipuláció, reklám.

IDEGEN NYELV
5-6. osztály
Beszédértés
 Dalok, versek, képekkel illusztrált történetek, kisfilmek, animációs filmek, a
célcsoportnak szóló egyéb hangzóanyagok, tanárral, tanulótársakkal, célnyelvi
országokból érkező személyekkel folytatott rövid párbeszédek, tanári beszéd,
interaktív feladatok.
Szóbeli interakció
 Egyszerű kérdések feltevése ismert témákhoz, osztálytermi szituációkhoz, egyéni
szükségletekhez kapcsolódva.
 Egyszerű nyelvi eszközöket és nonverbális elemeket tartalmazó rövid párbeszéd
eljátszása társakkal.
 Kommunikálás begyakorolt beszédfordulatokkal (pl. bemutatkozás, bemutatás,
üdvözlés, köszönés, alapvető információ kérése és adása saját magáról, társairól,
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közvetlen környezetéről, különböző dolgok kérése és adása, tetszés, nemtetszés
kifejezése).
Összefüggő beszéd
 Rövid, egyszerű szövegek elmondása, illetve párbeszéd előadása társaival közösen,
tanári segítséggel;
 Leírás saját magáról és a környezetében előforduló tárgyakról, egyszerű nyelvi
eszközökkel;
 munkájának bemutatása egyszerű nyelvi eszközökkel;
 Ismert szöveg elmondása a célnyelvi normához közelítő kiejtéssel, intonációval és
beszédtempóban.
 A mindennapi életben előforduló kommunikációs helyzetekben használatos
fordulatok, tevékenységekhez kapcsolódó cselekvéssor önálló előadása
 Egyszerű nyelvi eszközökkel begyakorolt beszédfordulatok – megszólítás, köszönés,
jókívánság, hogylét felőli érdeklődés, elbúcsúzás – előadása.
Olvasott szöveg értése
 Az egyszerű szövegekben – hirdetés, felirat, dalszöveg – az ismert nevek, szavak
felismerése, megértése;
 Az egyszerű, autentikus szövegek lényegének megértése;
 Az egyszerű, autentikus szövegekből néhány alapvető információ kiszűrése;
 Egyszerű, informatív szövegből – brosúrából, menetrendből, utcai táblákról,
feliratokról – tárgyszerű információ szerzése.
 Egyszerű üzenetek, például képeslapok szövegének megértése.
 Nyomtatványok, űrlapok személyes adatokra vonatkozó kérdéseinek megértése.
 Rövid, egyszerű, írott instrukciók követése – útbaigazítás.
Íráskészség
 Ismert témáról rövid, egyszerű mondatok másolása, majd diktálás utáni írása;
 Megadott mintát követve különböző rövid szövegek alkotása;
 Írásbeli válaszadás személyes adatokra vonatkozó egyszerű kérdésekre;
 A közösen feldolgozott olvasott szöveghez kapcsolódó írásbeli feladatok elvégzése.
Témakörök:
 Család
Én és a családom. Családtagok bemutatása. Napirend.
 Étkezés
Napi étkezések. Kedvenc ételeim, italaim.
 Otthon
Otthonom, lakóhelyiségek, bútorok, berendezési tárgyak.
 Idő, időjárás
Az óraidő, a hét napjai, napszakok, évszakok és hónapok.
 Öltözködés
Évszakok és ruhadarabok, kedvenc ruháim.
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 Sport
Testrészek és mozgás.
 Iskola, barátok
Iskolám, osztálytermünk. Tantárgyaim, tanáraim.
 Szabadidő, szórakozás
Szabadidős tevékenységek, kedvenc időtöltésem.
 Utazás, pihenés
Vakáció, nyaralás. Közlekedési eszközök.

7-8. osztály
Beszédértés
 Az ismert témákhoz kapcsolódó egyszerű kérdések és kijelentések megértése;
 A tanult témakörökben elhangzó szövegekben a tanult szavak, szó- és
beszédfordulatok felismerése, és ezekből következtetés a szövegek témájára,
tartalmára;
 A lényeg és néhány alapvető információ kiszűrése az ismert témakörökben elhangzó
szövegekből.
Szóbeli interakció
 Kommunikáció ismert témákról, egyszerű nyelvi eszközökkel, begyakorolt
beszédfordulatokkal, egyszerű és közvetlen információcserét igénylő feladatokban;
 Kérdésfeltevés kiszámítható, mindennapi helyzetekben, válaszadás a kérdésekre,
illetve rövid párbeszédek folytatása;
 Az első lépések megtétele a célnyelv spontán módon történő használata útján;
 Törekvés a célnyelvi normához közelítő kiejtésre, intonációra és beszédtempóra.
 Vélemény, gondolat, érzés kifejezése egyszerű nyelvi eszközökkel.
Összefüggő beszéd
 Szöveg elmondása egyszerű nyelvi elemekkel és szókinccsel, ismert témákról,
felkészülés után.
 Történet elmesélése, élménybeszámoló, egyszerű nyelvtani szerkezetekkel,
mondatfajtákkal.
 Összefüggő szöveg alkotása minta alapján; szavak, szócsoportok, cselekvéssorok
összekapcsolása egyszerű kötőszavakkal.
 Csoportos prezentáció jegyzetek alapján.
 Autentikus hangzóanyag meghallgatás utáni elismétlése, a célnyelvi normához
közelítő kiejtés gyakorlása.
Olvasott szöveg értése
 A tanuló nyelvi szintjének megfelelő rövid, egyszerű szövegek – leírás, történet,
párbeszéd – megértése.
 Egyszerű szövegekben – hirdetésben, prospektusban, étlapon, menetrendben, rövid
újságcikkben, programfüzetben – lényeges információk megtalálása.
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Egyszerű üzenetek, levelek, elektronikus üzenetek, SMS-ek, bejegyzések
megértése. Használati utasítások, instrukciók megértése, követése.
Információszerzés hagyományos és elektronikus forrásokból.

Íráskészség
 Rövid szövegek másolása és diktálás utáni leírása.
 A tanuló közvetlen környezetével kapcsolatos témákról egyszerű, összefüggő
mondatok írása, különböző szövegtípusok létrehozása – leírás, élménybeszámoló,
párbeszéd.
 Levél, üzenet, blogbejegyzés , fórumbejegyzés írása.
 Gondolatok összekapcsolása egyszerű kötőszavakkal:és, vagy, mert.
 Írásbeli műfajok legalapvetőbb szerkezeti és stílusjegyeinek követése – megszólítás
levélben, e-mailben, záró formula.
Témakörök
 Család
Én és a családom. Családtagok bemutatása, családfa. Családi események, közös programok.
Családi ünnepek. Nagyszüleim világa.
 Otthon
Otthonom, szűkebb környezetem. Lakóhelyiségek, bútorok, berendezési tárgyak.
Lakóhelyem, tágabb környezetem. Otthonok a célnyelvi országban és a nagyvilágban.
Otthontalanok.
 Étkezés
Napi étkezések. Kedvenc ételeim, italaim. Egészséges táplálkozás. Receptek, főzés, sütés,
főzőműsorok. Étkezési szokások a célnyelvi kultúrában és a nagyvilágban.
 Idő, időjárás
Az óra. Évszakok és hónapok. A hét napjai és a napszakok. Időjárás. Időjárási rekordok.
Időjárási jelenségek. Természeti katasztrófák.
 Öltözködés
Ruhadarabok. Kedvenc ruháim. A divat világa.
 Sport
Testrészek és mozgás. Kedvenc sportom. Sportok, sportfelszerelések. Extrém sportok.
Sportversenyek, olimpia.
 Iskola, barátok
Iskolám, osztálytermünk. Tantárgyaim, tanáraim. Osztálytársaim, barátaim. Tanórán kívüli
közös programjaink. Iskolai élet más országokban.
 Szabadidő, szórakozás
Szabadidős tevékenységek, kedvenc időtöltésem. Internet, interaktív játékok. Mozi,
színház, zenehallgatás, kiállítások. Közös időtöltés barátokkal.
 Természet, állatok
Kedvenc állataim. Kisállatok, felelős állattartás. Kontinensek, tájegységek. Hazánk és más
országok, más kontinensek élővilága.
 Ünnepek és szokások
Az én ünnepeim. Ünnepek itthon és a nagyvilágban.
 Város, bevásárlás
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Városok, települések, falvak. Épületek, utcák. Tájékozódás, útbaigazítás. Üzletek,
bevásárlóközpontok, piac. Vásárlás.
Látnivalók, nevezetességek a lakóhelyemen.
Híres városok és nevezetességeik.
 Utazás, pihenés
Vakáció, nyaralás. Táborok, kirándulás. Közlekedési eszközök. Utazás belföldön és
külföldön.

BIOLÓGIA-EGÉSZSÉGTAN
5. OSZTÁLY
Élet a kertben
 A növényi test felépítése, a szervek működése, a növények életfeltételei.
 Gyümölcs- és zöldségfélék (őszibarack, dió, burgonya, vöröshagyma, paprika)
környezeti igényei, termőhelye, testfelépítése, ehető részei, élettartama,
felhasználása. A termény és a termés megkülönböztetése.
 A zöldség- és gyümölcsfélék szerepe az egészség megőrzésében. Fogyasztásuk
higiénés szabályai.
 A gyümölcs- és zöldségfélék kártevői: burgonyabogár, káposztalepke, házatlan
csigák, monília. A kártevők elleni védekezés. A vegyszerhasználat következményei.
 A virágos növények (petúnia, tulipán) szervei, testfelépítése.
 Dísznövények szerepe közvetlen környezetünkben (lakás, osztályterem, udvar). A
növények gondozásának elemi ismeretei.
 A földigiliszta és az éti csiga testfelépítése, életmódja, jelentősége.
 Jellegzetes kerti madarak.
 A házban és a ház körül élő állatok: házi veréb, füstifecske, házi légy testfelépítése,
életmódja, jelentősége.
 Az állatok szerepe a betegségek terjesztésében. A megelőzés lehetőségei.
 Madárvédelmi alapismeretek.
Vizek, vízpartok élővilága
 A vízi élőhely jellemző élettelen környezeti tényezői.
 Vizek egysejtűi: zöld szemes ostoros, papucsállatka, baktériumok testfelépítése,
életmódja.
 Vízi-vízparti növénytársulások vízszintes tagozódása: lebegő, gyökerező hínár,
nádas mocsárrétek, ártéri erdők jellegzetes növényeinek testfelépítése, életmódja,
jelentősége.
 A vízi-vízparti életközösség jellemző gerinctelen és gerinces állatai: tavi kagyló,
orvosi pióca, kecskerák, szúnyogok, szitakötők, ponty, leső harcsa, kecskebéka,
vízisikló, tőkés réce, barna réti héja, fehér gólya külleme, teste, élete, jelentősége az
életközösségben, az ember életében, védettségük.
 Kölcsönhatások az életközösségben: táplálkozási láncok, táplálékhálózatok.
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Az életközösség veszélyeztetettségének okai, következményei: tápanyagdúsulás és a
méreganyag koncentrálódása.

Alföldi tájakon
 A füves puszták élővilága. Jellegzetes növényei: fűfélék, gyógy- és gyomnövények,
jellemzőik, jelentőségük.
 Az életközösség állatai: sáskák, szöcskék, gyíkok, fácán, mezei pocok, mezei nyúl,
egerészölyv szervezete, életmódja.
 Táplálkozási láncok, táplálékhálózatok. Az életközösség veszélyeztetettsége,
védelme.
 A Kiskunsági vagy a Hortobágyi Nemzeti Park természeti értékei.
 Alföldek hasznosítása, szerepük a lakosság élelmiszerellátásában. Termesztett
növényei: búza, kukorica, napraforgó. Jellegzetes szerveik, termesztésük,
felhasználásuk.
 A növénytermesztés, állattenyésztés és az élelmiszeripar összefüggései.
Az erdő életközössége
 Hazai erdőségek földrajzi helye, kialakulása, gyakori erdőtípusainak jellemzői.
 Az erdő, mint életközösség. Az erdő szintjei, a környezeti tényezők függőleges
irányú változásai.
 Az erdőszintek legjellemzőbb növényeinek: kocsánytalan tölgy, gyertyán, bükk,
erdei fenyő, gyepürózsa, erdei pajzsika, nagy seprűmoha környezeti igényei, faji
jellemzői, testfelépítése, hasznosítása, az életközösségben betöltött szerepe.
 Az erdő gombáinak: erdőszéli csiperke, gyilkos galóca faji sajátosságai. A gombák
testfelépítése, táplálkozása, szaporodása. A gombák szerepe az életközösségekben,
az egészséges táplálkozásban. A gombafogyasztás szabályai.
 Az erdő gerinctelen és gerinces állatainak (szarvasbogár, gyapjaslepke, erdei
vöröshangya, koronás keresztespók, közönséges kullancs, széncinege, nagy
tarkaharkály, gímszarvas, vaddisznó, erdei fülesbagoly, róka) külleme, teste, élete,
szerepe az erdő életében.
 A kullancsok által terjesztett betegségek, az ellenük való védekezés.
 A vadgazdálkodás szerepe, jelentősége.
 Táplálkozási láncok, táplálékhálózat.
Csapadékhoz igazodó élet a forró éghajlati övben
 A környezeti tényezők (fény, hőmérséklet, levegő, víz, talaj) hatása a növényzet
kialakulására.
 A víz szerepe a földi élet szempontjából
 Példák az élőlényeknek a magas hőmérséklethez való alkalmazkodására.
 Az életközösségek vízszintes és függőleges rendeződése mint a környezeti
feltételek optimális kihasználásának eredménye.
 A forró éghajlati öv jellegzetes biomjainak jellemzése (területi elhelyezkedés,
kialakulásuk okai, főbb növény- és állattani jellemzői).
 Fajok közötti jellegzetes kölcsönhatások (együttélés, versengés, élősködés,
táplálkozási kapcsolat) a trópusi éghajlati öv életközösségeiben.
 A trópusi biomokat fenyegető főbb emberi eredetű veszélyek (elsivatagosodás,
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erdőirtások, ipari szennyezés, erózió): okok és következmények.
Az élővilág alkalmazkodása a négy évszakhoz
 A mérsékelt övezet és a magashegységek környezeti jellemzői.
 A mérsékelt éghajlati övezet biomjainak (keménylombú erdők, lombhullató
erdőségek, füves puszták jellemzői) jellemzése (földrajzi helye, legjellemzőbb
előfordulása, környezeti feltételei, térbeli szerkezete, jellegzetes növény- és
állatfajok).
 A mérsékelt öv biomjainak jellegzetes növényei és állatai.
 Az ember természetátalakító munkájaként létrejött néhány tipikus mesterséges
(mezőgazdasági terület, ipari terület, település) életközösség a Kárpát-medencében.
 A környezetszennyezés jellemző esetei és következményei (levegő-, víz-,
talajszennyezés).
 Invazív és allergén növények (parlagfű).
Az élővilág alkalmazkodása a hideghez, és a világtenger övezeteihez
 A hideg éghajlati övezet biomjainak jellemzése az extrém környezeti feltételekhez
való alkalmazkodás szempontjából.
 A világtenger, mint élőhely: környezeti feltételei, tagolódása.
 A világtengerek jellegzetes élőlényei, mint a vízi környezeti feltételekhez való
alkalmazkodás példái.
 Az életközösségek belső kapcsolatai, a fajok közötti kölcsönhatások konkrét
típusai.
 Anyag- és energiaáramlás a tengeri életközösségekben.
 Az élőhelyek pusztulásának okai: a prémes állatok vadászata, a túlzott halászat, a
bálnavadászat, a szennyvíz, a kőolaj, a radioaktív hulladék, a turizmus
következményei.
 A Föld globális problémái: túlnépesedés – a világ élelmezése, fogyasztási szokások
– anyag- és energiaválság, környezetszennyezés – a környezet leromlása.
 Konkrét példák a biológiának és az orvostudománynak a mezőgazdaságra, az
élelmiszeriparra, a népesedésre gyakorolt hatásáról.
 A fenntarthatóság fogalma, az egyéni és közösségi cselekvés lehetőségei a
fenntarthatóság érdekében.
 Az éghajlat hatása az épített környezetre (pl. hőszigetelés).
Rendszer az élővilág sokféleségében
 Az élőlények csoportosításának lehetőségei.
 A tudományos rendszerezés alapelvei – a leszármazás elve, és néhány jellegzetes
bizonyítéka.
 Az élővilág törzsfejlődésének időskálája.
 Baktériumok, egyszerű eukarióták, gombák, növények és állatok
 általános jellemzői.
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6.OSZTÁLY
Részekből egész – testszerveződés
 A rendszer és a környezet fogalma, kapcsolata, biológiai értelmezése.
 A biológiai szerveződés egyeden belüli szintjei, a szintek közötti kapcsolatok.
Testszerveződés a növény- és állatvilágban.
 Az eukarióta sejt fénymikroszkópos szerkezete, a fő sejtalkotók (sejthártya,
sejtplazma, sejtmag) szerepe a sejt életfolyamataiban.
 Néhány példa a növényi és az állati szövetekre.
 A növények táplálkozásának és légzésének kapcsolata; jelentősége a földi élet
szempontjából.
Szépség, erő, egészség
 Az emberi test síkjai, szimmetriája, formavilága, esztétikuma.
 A bőr felépítése és funkciói, szerepe a külső testkép kialakításában: a bőr
kamaszkori változásainak okai.
 A bőr- és szépségápolás.
 A bőr védelme; bőrsérülések és ellátásuk.
 Bőrbetegségek (bőrallergia, fejtetvesség, rühatka, gombásodás).
 A mozgásszervrendszer aktív és passzív szervei. Az ember mozgásának fizikai
jellemzése (erő, munkavégzés).
 A csontok kapcsolódása. Az ízület szerkezete. A porcok szerepe a mozgásban.
 Mozgássérülések (ficam, rándulás, törés) ellátása, mozgásszervi betegségek
(csípőficam, gerincferdülés, lúdtalp) és megelőzésük.
 A mozgás, az életmód és az energia-szükséglet összefüggései.
A szervezet anyag- és energiaforgalma
 Az élőlényeket felépítő szervetlen és szerves anyagok (víz, ásványi anyagok,
szénhidrátok, zsírok és olajok, fehérjék, vitaminok) szerepe.
 A tápcsatorna részei és szerepük a tápanyagok emésztésében és felszívódásában.
 Az egészséges táplálkozás jellemzői.
 A vér és alkotóinak szerepe az anyagszállításban.
 A légzési szervrendszer részei és működésük. Hangképzés és hangadás.
 A keringési rendszer felépítése és működése.
 A táplálkozás és a légzés szerepe a szervezet energiaellátásában.
 A vér szerepe a szervezet védelmében és belső állandóságának fenntartásában. A
védőoltások jelentősége.
 A kiválasztásban résztvevő szervek felépítése és működése.
 A vízháztartás és a belső környezet állandósága. A só- és vízháztartás
összefüggése.
 Vérzéscsillapítás. Légzőszervi elváltozások, betegségek megelőzése.
 A szív- és az érrendszeri betegségek tünetei és következményei.
 A rendszeres szűrővizsgálat, önvizsgálat szerepe a betegségek megelőzésében.
 Betegjogok: az orvosi ellátáshoz való jog; háziorvosi és szakorvosi ellátás.
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A belső környezet állandóságának biztosítása
 A környezeti jelzések érzékelésének biológiai jelentősége.
 A hallás és egyensúlyozás, a látás, a tapintás, az ízlelés és a szaglás érzékszervei.
 Az idegrendszer felépítése; a központi és a környéki idegrendszer főbb részei, az
egyes részek. Az idegsejt felépítése és működése.
 A feltétlen és a feltételes reflex.
 A feltételes reflex (ingertársítás) mint a tanulás alapja.
 Az alkohol egészségkárosító hatásai.
 A drogok hatása az ember idegrendszerére, szervezetére, személyiségére. A
megelőzés módjai
 Az alapvető életfolyamatok (légzés, pulzusszám, vérnyomás, testhőmérséklet és
vércukorszint) szabályozásának fontossága a belső környezet állandóságának
fenntartásában.
A fogamzástól az elmúlásig
 A férfi és a nő szaporodási szervrendszerének felépítése és működése. Elsődleges
és másodlagos nemi jellegek.
 A nemi hormonok és a pubertás.
 Az ivarsejtek termelődése, felépítése és biológiai funkciója.
 A menstruációs ciklus.
 A fogamzásgátlás módjai, következményei.
 Az abortusz egészségi, erkölcsi és társadalmi kérdései.
 A nemi úton terjedő betegségek kórokozói, tünetei, következményei és
megelőzésük.
 A fogamzás feltételei, a méhen belüli élet mennyiségi és minőségi változásai, a
szülés/születés főbb mozzanatai.
 A méhen kívüli élet főbb szakaszainak időtartama, a testi és szellemi fejlődés
jellemzői.
 A serdülőkor érzelmi, szociális és pszichológiai jellemzői.
 A személyiség összetevői, értelmi képességek, érzelmi adottságok.
 Az önismeret és önfejlesztés fontossága.
 Leány és női, fiú és férfi szerepek a családban, a társadalomban.
 A családi és az egyéni (rokoni, iskolatársi, baráti, szerelmi) kapcsolatok
jelentősége, szerepük a személyiség fejlődésében.
 A viselkedési normák és szabályok szerepe a társadalmi együttélésben.
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MATEMATIKA
5-6. OSZTÁLY
Gondolkodási módszerek, halmazok, matematikai logika, kombinatorika, gráfok
 Halmaz, elem, részhalmaz, egyesítés, közös rész, igaz, hamis, nem, és, vagy, minden,
van olyan, biztos, lehetséges, lehetetlen, legalább, legfeljebb.
 Elemek elrendezése, rendszerezése adott szempont(ok) szerint. Néhány elem sorba
rendezése különféle módszerekkel.
 Halmazba rendezés adott tulajdonság alapján. A részhalmaz fogalma. Két véges
halmaz közös része. Két véges halmaz egyesítése.
 Példák a biztos, a lehetséges és a lehetetlen bemutatására. A tanultakhoz kapcsolódó
igaz és hamis állítások. A matematikai logika nyelvének ismerete.
Számtan, algebra
 Tízes számrendszer, helyi érték, alaki érték, számegyenes, összeadandó, az összeg
tagja, kisebbítendő, kivonandó, különbség, szorzandó, szorzó, szorzat, a szorzat
tényezője, osztandó, osztó, hányados, maradék. Közös osztó, közös többszörös.
Kerekítés, becslés, ellenőrzés. Arány, egyenes arányosság. Százalék, százalékérték,
alap, százalékláb.
 Negatív szám, előjel, ellentett, abszolút érték.
 Szöveges feladatok megoldása. Egyszerű matematikai problémát tartalmazó rövidebb
és hosszabb szövegek feldolgozása.
 Közönséges tört, számláló, nevező, közös nevező, reciprok, tizedestört, véges és
végtelen szakaszos tizedes tört, racionális szám, egyenlet, egyenlőtlenség.
Mértékegység.
 Algebrai kifejezések gyakorlati használata a terület, kerület, felszín és térfogat
számítása során.
Függvények, az analízis elemei
 Sorozat, egyenes arányosság, koordináta-rendszer, táblázat, grafikon
Geometria
 Pont, egyenes, szakasz, félegyenes, sík, merőlegesség, párhuzamosság, szögfajta.
 Távolság, szakaszfelező merőleges, szögfelező.
 Síkidom, sokszög, kör, test, csúcs, él, lap, szög, gömb.
 Konvexitás.
 Kerület, terület, felszín, testek hálója, térfogat, magasság.
 Tengelyes tükrözés, szimmetria.
 Egyenlő szárú háromszög, egyenlő oldalú háromszög, húrtrapéz, deltoid, rombusz.
Statisztika, valószínűség
 Adat, diagram, átlag, biztos esemény, lehetetlen esemény.
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Szöveges feladatok megoldása következtetéssel (szimbólumok segítségével
összefüggések felírása a szöveges feladatok adatai között).
Becslés, ellenőrzés segítségével a kapott eredmények helyességének megítélése.
A százalék fogalmának ismerete, a százalékérték kiszámítása.
Számok osztóinak, többszöröseinek felírása. Közös osztók, közös többszörösök
kiválasztása. Oszthatósági szabályok (2, 3, 5, 9, 10, 100) ismerete, alkalmazása.
A hosszúság, terület, térfogat, űrtartalom, idő, tömeg szabványmértékegységeinek
ismerete. Mértékegységek egyszerűbb átváltásai gyakorlati feladatokban. Algebrai
kifejezések gyakorlati használata a terület, kerület, felszín és térfogat számítása
során.
Elsőfokú egyismeretlenes egyenletek, egyenlőtlenségek megoldása szabadon
választott módszerrel.

Összefüggések, függvények, sorozatok
 Tájékozódás a koordináta-rendszerben: pont ábrázolása, adott pont koordinátáinak a
leolvasása.
 Egyszerűbb grafikonok, elemzése.
 Egyszerű sorozatok folytatása adott szabály szerint, szabályok felismerése,
megfogalmazása néhány tagjával elkezdett sorozat esetén.
Geometria
 Térelemek, félegyenes, szakasz, szögtartomány, sík, fogalmának ismerete.
 A geometriai ismeretek segítségével a feltételeknek megfelelő ábrák pontos
szerkesztése. A körző, vonalzó célszerű használata.
 Alapszerkesztések: pont és egyenes távolsága, két párhuzamos egyenes távolsága,
szakaszfelező merőleges, szögfelező, szögmásolás, merőleges és párhuzamos
egyenesek.
 Alakzatok tengelyes tükörképének szerkesztése, tengelyes szimmetria felismerése.
 A tanult síkbeli és térbeli alakzatok tulajdonságainak ismerete és alkalmazása
feladatok megoldásában.
 Téglalap és a deltoid kerületének és területének kiszámítása.
 A téglatest felszínének és térfogatának kiszámítása.
 A tanult testek térfogatának ismeretében mindennapjainkban található testek
térfogatának, űrmértékének meghatározása. Valószínűség, statisztika.
 Egyszerű diagramok készítése, értelmezése, táblázatok olvasása.
 Néhány szám számtani közepének kiszámítása.
 Valószínűségi játékok, kísérletek során adatok tervszerű gyűjtése, rendezése,
ábrázolása.

7-8. OSZTÁLY
Gondolkodási módszerek, halmazok, matematikai logika, kombinatorika, gráfok


Halmaz, elem, részhalmaz, egyesítés, metszet. Alaphalmaz.
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Igaz, hamis, nem, és, vagy, minden, van olyan, biztos, lehetséges, lehetetlen.

Számelmélet, algebra








Racionális szám. Hatvány, alap, kitevő.
Négyzetgyök. Százalékalap, százalékláb, százalékérték.
Prímszám, összetett szám, legnagyobb közös osztó, legkisebb közös többszörös.
Arány, aránypár, arányos osztás, egyenes és fordított arányosság.
Változó, együttható, algebrai egész kifejezés, helyettesítési érték, egynemű
kifejezés, összevonás, zárójelfelbontás.
Egytagú, többtagú kifejezés.
Egyenlet, változó, egyenlőtlenség, azonosság, mérlegelv, ellenőrzés.

Függvények, az analízis elemei



Hozzárendelés, függvény, lineáris függvény, növekedés, fogyás, értelmezési
tartomány, értékkészlet.
Számtani sorozat, számtani közép.

Geometria
 Geometriai transzformáció, tengelyes tükrözés, középpontos tükrözés, eltolás.
Vektor. Egybevágóság.
 Középpontos szimmetria, paralelogramma, rombusz.
 Egyállású szög, váltószög, csúcsszög.
 Belső és külső szög. Háromszög, magasságvonal, magasságpont.
 Hasáb, henger, gúla, kúp, gömb. Alaplap, alapél, oldallap, oldalél.
Statisztika, valószínűség
 Diagram, gyakoriság, relatív gyakoriság, valószínűség.



TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK
5.OSZTÁLY
Őskor – ókor – korai középkor
 Az őskor és az ókori Kelet (Mezopotámia /sumérek, akkádok, asszírok, hettiták, zsidó
törzsek, Egyiptom).
 Az ókori Kelet kulturális öröksége. A Biblia és az Ószövetség (a héber Biblia).
 A görög civilizáció (Kréta és Mükéné, a görög poliszok: Spárta, Athén).
 Konfliktusok: Trója, a perzsa háborúk.
 A hellenizmus (Nagy Sándor és a hellenisztikus államok).
 Az ókori Róma (a királyság és a köztársaság évszázadai).
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Konfliktusok: a pun háborúk, polgárháborúk, rabszolgafelkelések.
A császárság.
A népvándorlás.
Az Európán kívüli civilizációk (India, Kína, Japán, a Kolumbusz előtti Amerika,
Afrika).
Európa a korai középkorban (a frankok és Nagy Károly, a Német-római Császárság,
a Pápai Állam).
Európa 1000 és 1300 között.
A magyar történelem kezdetei. (A magyar nép eredete: mondák és valóság. Az Uráltól
a Kárpát-medencéig. Társadalom és hitvilág. A honfoglalás.)
Magyarország az Árpádok időszakában.

A fejlesztés várt eredményei az osztály végén
 A tanuló tudjon különbséget tenni a történelem forrásai (tárgyi, írásos, szóbeli)







között.
Tudja, hogy a tanult történetek közül melyik történt előbb, melyik később.
Tudja, hogy az egyes történetek eseményeihez milyen nevek, helyszínek
kapcsolhatók.
Tudjon tanult történetet elmondani kérdések alapján a kerettantervben megjelölt
fogalmak felhasználásával.
Tudja a tanult történet lényegét kiemelni.
Tudja a tanult történetek eseményeinek helyszíneit térképeken megmutatni.
Tudjon elvégezni egyszerű kronológiai számításokat.

6.OSZTÁLY














Károly Róbert és Nagy Lajos uralkodása.
Zsigmond, a császár és király.
Hunyadi János törökellenes küzdelme.
Mátyás király.
A magyar királyság a XVI. század fordulóján.
A három részre szakadt ország.
A nagy földrajzi felfedezések és következményeik.
A reformáció, a vallásháborúk.
Török világ Magyarországon.
Erdély aranykora. Buda visszafoglalása.
II. Rákóczi Ferenc szabadságharca.
A polgári átalakulás kora: az angol forradalom és polgárháború, az Amerikai Egyesült
Államok megalakulása.
A francia forradalom és következményei.
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Napóleon és Európa.
A mezőgazdaság és a gépek forradalma.
Az ipari forradalom társadalmi következményei.
Mária Terézia és II. József.
A soknemzetiségű Magyarország.
A polgárosodás kezdetei Magyarországon.
Haza és haladás a XIX. század első felében.
A reformkor nagyjai (gróf Széchenyi István, Kossuth Lajos.)
1848. március 15-e.
A polgári forradalom eredményei.
A szabadságharc és Európa: esélyek és eredmények.

8. osztály










A hidegháború kora: a kétpólusú világ létrejötte, a megosztott Európa (a szovjet
típusú kommunista diktatúrák és a demokratikus berendezkedésű országok).
Az európai integráció.
A globalizáció és a globális problémák (az urbanizáció, a környezetszennyezés, a
terrorizmus, a migráció és a klímaváltozás).
A szocialista világ bukása, a vasfüggöny lebontása.
Az USA világhatalmi szerepe és az új nagyhatalmak: Kína, Japán, India.
A „harmadik világ”. A világgazdaság működése.
Magyarország a II. világháború után:
Sztálinizmus Magyarországon, a Rákosi-korszak. Az 1956-os forradalom és
szabadságharc főbb eseményei, céljai, alakjai.
A Kádár-korszak jellemzői. A Kádár-rendszer bukása. A rendszerváltozás, az
alkotmányos demokrácia kialakulása.

Állampolgári ismeretek
 Az állam és polgára. A nyilvánosság. A politikai rendszer intézményei. Részvétel a
közügyekben. Emberi jogok, társadalmi kötelezettségek. A gyermek jogai.
 Értékek és normák. Szokások és erkölcsök. Választás és döntés.
 A helyes életvezetés alapelvei.
 Az ember mint csoportlény. Egyén és közösség. Magánélet és közélet a
társadalomban.
 Fizikai és szellemi munka. Megélhetés, gazdálkodás, jólét. Tulajdon, vállalkozás.
 Társadalom, kultúra, vallás. Kultúra és civilizáció. Kultúra és művelődés. Műveltség
és képzettség.
 Munkaidő, szabadidő, szórakozás. Otthonteremtés. Háztartás. Ünnep és ünneplés. Az
élet értelme az értelmes élet.
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Megismerés, hit, meggyőződés. Természetkép, világkép, világszemlélet. Istenhitek
és vallások. A vallás, mint hit, ismeret, élmény, szertartás, rítus és közösség. A vallás
mint világmagyarázat.
A demokratikus állampolgárság értékei: a közjó, az egyén jogai, törvényesség, emberi
jogok, más kultúrák tisztelete, hagyománytisztelet, igazság, törvényesség,
igazságosság, a polgári állam értékei. Társadalmi közösségek. Az egyén és a közösség
a társadalomban. Döntés, megegyezés, együttműködés, többség, kisebbség.
A magyarországi nemzetiségek és a határokon túl élő magyarok.

KÉMIA/TERMÉSZETISMERET
5.osztály
Állandóság és változás környezetünkben (Anyag és közeg)
 Élő és élettelen anyag fogalma, minőségi tulajdonságai, mérhető jellemzői.
 Az anyagok különféle halmazállapotainak és halmazállapot-változásainak
összefüggése a hőmérséklettel.
 Keverékek és azok szétválasztása.
 Gyors és lassú égés, a tűzoltás alapjai.
 A víz: tulajdonságai, megjelenési formái, jelentősége a természetben.
 A talaj kialakulása, szerkezete. A talaj szennyeződése és pusztulása. A talaj
védelme.
 A talaj fő alkotóelemei (levegő, víz, humusz).
 A levegő összetétele.
Energia a vegyületekből
 Energiahordozók (tápanyagok, kőszén, kőolaj, földgáz) jellemzői, felhasználása.
 Az élő szervezetek energiája: napfény és vegyületek.
Ásvány, kőzet
 Kőzetek vizsgálata.
 Az andezit, bazalt, mészkő, homok, lösz, barnakőszén, feketekőszén jellegzetes
tulajdonságai, felhasználásuk.
Találkozások a kémiával – a részecskemodell
 A változások típusainak megfigyelése, a megfigyelés, a leírás és a jelenség
kapcsolata. Egyszerű tanulói kísérletek és vizsgálatok elvégzésén keresztül alapvető
biztonsági szabályok betartása, az érzékszervi tapasztalatok megfogalmazása, a
kísérlet leírásának elvei, a kémiai (tudományos) leírás jellemzői
 Az anyagok csoportosítása fizikai tulajdonságaik, halmazállapotuk alapján.
 Fázis fogalma, homogén és heterogén rendszer.
 A négy ősprincípium.
 Anyagi részecske. Az atom, mint az anyagok felépítő eleme.
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A szilárd, folyékony és gázhalmazállapotok és tulajdonságaik vizsgálata köznapi
anyagokon és problémákon.
A víz halmazállapot-változásainak megfigyelése csoportos vizsgálatokon keresztül.
A halmazállapot-változások részecskeszintű magyarázata a víz körforgásának egyes
lépésein keresztül.

6.osztály
Kémia a fürdőszobában: oldódás, folyadékok
 Az oldódás folyamata, az oldószer és az oldott anyag, a „hasonló a hasonlóban” elv,
a telített és telítetlen oldat fogalma, az oldódás hőmérsékletfüggése.
 A diffúzió jelensége (a légfrissítők vagy szagtalanítók példáján).
 A szennyvíztisztítás elvei, a szennyvíztisztító működése.
 Keverékek szétválasztása, szűrés, ülepítés, desztillálás.
 A víztisztaság, a vízszennyezés és a víztakarékosság.
 Hígítás.
 Modellkísérlet. Fizikai és kémiai változások összehasonlítása.
 Az oldatból kiváló (kikristályosodó) oldott anyag részecskék, és a különböző
részecskék találkozásával és átalakulásával keletkező, rosszul oldódó új részecske, a
csapadék keletkezése eltérő folyamatok.
 A csapadék, a reakció fogalma, a vízkőképződés és a vízkőoldás folyamata, a
biztonsági jelek megismerése. Szóegyenletek alkalmazása.
Kémia a konyhában – fizikai és kémiai változások
 Az aprítás, oldás, melegítés és hűtés szerepe egyszerű konyhai eljárásokban.
 Sózás, cukrozás, tartósítás és befőzés. Mennyiségek. Hígítás és töményítés.
Kristályosodás. Az ozmózis jelensége.
 A vízmolekula példáján az atom, molekula, elem, kémiai kötés fogalma. A
szimbólumképzés tudományos megismerésben betöltött szerepe. Vegyjel, képlet,
összegképlet.
 Első találkozás a periódusos rendszerrel.
 A mol fogalma.
 A moláris tömeg és a tömeg kapcsolata.
 Egyszerű és összetett anyagok fogalma.
 A desztillált víz, csapvíz, tengervíz, ásványvíz, gyógyvíz különbözősége.
 Savas és lúgos anyagok, indikátor, kémhatás.
Kémia a szobában
 Az égés vizsgálata. A gyertya égése során bekövetkező tömeg- és energiaváltozás
összefüggései és különbségei. A kémiai folyamatokat kísérő energiaváltozás
értelmezése a hőmérséklet-változás segítségével.
 A tűzoltás módjai, ezek magyarázata. Az égéssel, nyílt láng használatával
kapcsolatos legfontosabb biztonsági előírások és szabályok.


Az égés mint oxigénnel való reakció. Tudománytörténeti magyarázatok az égésről
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(Stahl, Lavoisier).
A szén-dioxid, a szén-monoxid és tulajdonságaik. A mérgezések elkerülése.
A szén-dioxid képződése szén és oxigén reakciójával, a kémiai egyenlet
alkalmazása.
A levegő összetétele. Oxigéngáz, nitrogéngáz. A nitrogén oxigéntől való eltérő
viselkedése. Elemmolekula fogalma.
Nemesgázok.
A szén-dioxid mennyiségének változása a levegőben, a nagyságrendek értelmezése.
A szén-dioxid kibocsátás alapvető kémiai háttere, veszélyei. A növények és az
állatok eltérő igénye a szén-dioxidra.
Szén-dioxid-kibocsátás környezetünkben: szén-dioxid-források.

7. osztály
A föld – szilárd anyagok
 Az ásványok csoportosítása, egyes ásványok tulajdonságai.
 Az egyes ásványok kémiai összetétele. Az összegképlet.
 Fontosabb ércásványok. Az összetétel és az összegképlet különbözősége.
 Az amorf és kristályos anyag fogalma. Az üveg, mint nem molekuláris amorf anyag.
Az üveghuta működése, anyagszerkezeti magyarázattal.
 Fémek ércásványai, ércei. Az érc fogalma, kapcsolata az ásvány (vegyület) és a
keverék fogalmával. Ércek csoportosítása. A fémek előállítása redukcióval, példák.
Elsődleges és másodlagos nyersanyag, termék értelmezése a folyamatban. Egyes
ércek (oxidos, szulfidos) felhasználásához köthető környezeti hatások.
 A nemesfémek előfordulása, tulajdonságai és előállítása. A királyvíz, a választóvíz
és a karát. Az alkimisták és az „aranycsinálás”.
 Az arany előállítása és a környezetszennyezés.
 A fémek mint nyom- és mikroelemek.
Tűz – égés, reakciósebesség
 Szilárd és folyadékfázisú csapadékképzési reakciók összehasonlítása.
 A kémiai reakciók ütközési elmélete, a reakcióegyenlet felírása.
 A reakciósebesség fogalma, koncentrációfüggése.
 A mészégetés, mészoltás és a habarcs megkötésének kémiai háttere. A mészégető
boksa.
 Az endo- és exoterm reakciók vizsgálata, energiadiagramja, Hess-tétel.
 Aktiválási energia. A katalizátor és inhibítor. Kémiai reakciók több úton is
végbemehetnek.
 Az energiamérleg értelmezése. Az égéshő fogalma. Az élelmiszerek
energiatartalmának meghatározása (elvi szinten).
 Az energiafelvétel és -leadás kapcsolata a hízással, illetve fogyással.
Levegő – gázok


A légnemű anyagok csoportosítása: gáz, gázkeverék, füst, köd, ülepedő és szálló
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por.
Gázfejlesztés. Modellalkotás segítségével a gázok tulajdonságainak értelmezése,
állapotjelzők, állapotfüggvények, a relatív sűrűség fogalma.
Mennyiségi viszonyok: Avogadro törvénye, a térfogatszázalék, relatív sűrűség.
A nemesgázok és a nitrogénmolekula stabilitásának következményei, ezeknek a
gázoknak a fizikai tulajdonságai, felhasználásuk. A keszonbetegség.
Vizsgálatok: ammónia, nitrogén-dioxid – ezek fizikai tulajdonságai, élettani hatása,
felhasználása.
Az oxigén tulajdonságai és a láng szerkezete.
Az oxigén és az oxidáció.
Az oxidáció értelmezése oxigénfelvétellel.
A korrózió mint oxidatív folyamat.
Fémtisztító praktikák.
A levegőszennyezés típusai, főbb szennyezőanyagok.
Kén-dioxid vizsgálata.
Az inverzió jelensége, Los Angeles- és London-típusú szmog: esettanulmányok.
Teendők szmogriadó esetén.
Az ózon szerkezete és tulajdonságai. Az allotrópia az oxigén és az ózon példáján.
Az üvegházhatás kialakulása, változása.
A politikai összefogás lehetősége a Nemzetközi Éghajlatváltozási Keretegyezmény
(IPCC) példáján.

Víz – oldatok
 Kísérletek alapján a víz felületi feszültségének, különböző folyadékok forráspontkülönbségének leírása.
 A vízmolekula szerkezete, a víz különleges tulajdonságai és a másodrendű kötések
összefüggései. A molekularács.
 Vízkeménység: az állandó és a változó keménység, a keménységet okozó ionok, a
vízlágyítás.
 A Föld vízkészletei, a vezetékes víz, a palackos víz és az ásványvíz
összehasonlítása. A vízszűrés és -tisztítás módjai.
 Csapadékképződési reakciók értelmezése az oldhatósággal és a
szerkezetváltozással. A mólos koncentráció fogalma.
o A savasság magyarázata a savak disszociációjával.
o Az elsavasodás és a savas esők okai és hatásai (modellkísérletek),
 az elsavasodás közvetlen és közvetett hatásai, védekezés az elsavasodással szemben.
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FÖLDRAJZ
5.osztály
Tájékozódás térben és időben.
Magyarország földrajza










Csillagászati ismeretek: a Világegyetem, a Tejútrendszer, a Naprendszer, a Föld
mozgásai, időszámítás.
Tájékozódás a térképen, térképismeret: a térkép ábrázolásmódja, méretaránya,
jelrendszere; irány és távolság meghatározása a térképen; a domborzat
ábrázolása térképen.
Az időjárás és az éghajlat elemei, éghajlati övezetek: napsugárzás, napfény,
hőmérséklet és mérése; a hőmérséklet napi és évi változása, a szél keletkezése,
iránya; a csapadék keletkezése, csapadékformák; időjárás és éghajlat.
A földfelszín változása: a hőingadozás, a jég, a víz és a szél felszínformáló
munkája; folyóvizek, állóvizek; domborzati elemek és formák; a hegységek és a
síkságok kialakulása; a talaj keletkezése, jellemzői és védelme.
Tájékozódás a földtörténeti időben: a földtörténeti események időbelisége és
térbelisége; eligazodás a földtörténeti időbeosztás főbb egységeiben.
A kontinensek nagytájai.
Hazánk természeti adottságai: hazánk földrajzi fekvése a Kárpát-medencében;
Magyarország földtörténete; hazánk felszíne, domborzata, ásványi
nyersanyagai; Magyarország éghajlati adottságai; hazánk vízrajzi adottságai,
természetes növénytakarója és talajviszonyai; tájaink.
Hazánk társadalomföldrajza: Magyarország népessége; településhálózatunk,
városaink, falvak és szórványtelepülések; a gazdaság térbeli jellemzői: az ipar, a
mezőgazdaság és az élelmiszeripar, az idegenforgalom, a közlekedés és a
távközlés földrajza; külkereskedelmünk és nemzetközi kapcsolataink; régióink,
megyéink.

6.osztály
A kontinensek földrajza
 Európa: Európa helyzete, kialakulása és természeti adottságai;
 Európa népei; az Európai Unió általános társadalmi és gazdasági jellemzői;
 Észak-Európa országainak közös és egyedi földrajzi vonatkozásai, kapcsolatuk a
természeti környezettel;
 Nyugat-Európa országainak hasonló és eltérő földrajzi vonásai; a történelmi múlt
hatása a mai gazdasági életre;
 Franciaország és Nagy-Britannia; Közép-Európa általános földrajzi képe;
 Németország, Ausztria, Szlovénia, Szlovákia, Románia; Dél-Európa országainak
általános és egyedi földrajzi vonásai;
 Olaszország, Spanyolország, Horvátország, Szerbia; Kelet-Európa országai
jellegzetes természet- és társadalomföldrajzi vonatkozásainak bemutatása;
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Oroszország, Ukrajna.
Ázsia: általános természet- és társadalomföldrajzi képe; eltérő adottságok és sajátos
társadalmi-gazdasági fejlődési utak a kontinensen; Japán, Kína, India, DélkeletÁzsia, Délnyugat-Ázsia.
Afrika: a kontinens természeti adottságai, és társadalmi-gazdasági képe.
Ausztrália és Óceánia: természeti képe, társadalmi-gazdasági jellemzői.
Amerika: fő részeinek eltérő természet- és társadalomföldrajzi képe; USA, Kanada,
Mexikó, Brazília.

MŰVÉSZETI ISMERETEK – DRÁMA ÉS TÁNC
7. évolyam
Csoportos játék és megjelenítés
 A kifejező közlés alapjainak elsajátítása – artikulációs gyakorlatok, tempó-,
hangsúly- és hanglejtésgyakorlatok (pl. beszédre késztető játékok, hanggyakorlatok;
egyszerűbb stilisztikai játékok, szókincsbővítő gyakorlatok; beszédgyakorlatok
szavakkal, szókapcsolatokkal, mondatokkal; beszédgyakorlatok egyszerű, könnyen
tanulható, időmértékes és/vagy hangsúlyos szövegekkel).
 Nem verbális kommunikációs játékok: beszéd nélküli gyakorlatok egész csoportban
különféle kommunikációs helyzetekben, kis csoportokban és párban.
 A korosztály sajátosságait figyelembe vevő koncentrációs és lazítógyakorlatok (a
koncentráció érvényesülhet pl. a figyelem irányításában, a mozgás
koordinációjában, az együttműködésben, az egymáshoz igazodásban).
Rögtönzés és együttműködés
 Páros, kiscsoportos és csoportos interakciós játékok.
 Különböző karakterek mozgásbeli kifejezése.
 A figyelem irányításának erősítése. Alkalmazkodás, érdekérvényesítés
együttműködést igénylő csoportos tevékenységek során.
 Mozgásos/szöveges/némajátékos improvizáció a tanár által meghatározott témára.
A dráma és a színház formanyelvének tanulmányozása
 Egyszerű kifejezési formák megismerése és alkalmazása dramatikus
tevékenységekben.
 Jelenetalkotás a tanár által megadott elemek alapján.
 Az alapvető fogalmak megismerése és alkalmazása megbeszélések során (pl.:
feszültség, konfliktus, dialógus, monológ, ellentét és párhuzam,
fordulópont/tetőpont, főszereplő, mellékszereplő, késleltetés, ritmus, tér).
 Irodalmi művek egy-egy részletének közös dramatizálása, megjelenítése dramatikus
tevékenységekkel.
Történetek feldolgozása
 Történet szituációkra bontása (pl. kiscsoportokban létrehozott állókép, állókép
narrációval, állóképsorozat, némajáték, hangjáték), majd a látottak egész csoportos
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megbeszélése.
Történetek, döntési helyzetek elemzése, feldolgozása dramatikus tevékenységekkel
a szaktanár döntése szerint (pl. irodalmi és más művészeti alkotások, történeti
események, mindennapi történetek stb. alapján).
Dramatikus improvizációk irodalmi, képzőművészeti alkotások, zeneművek, ismert
történelmi események, fénykép, film, (nép)hagyomány felhasználásával.

Megismerő- és befogadóképesség
 Színházi előadások (pl. gyermek- vagy diákszínjátszó csoportok előadásai) közös
megtekintése, előkészítése, a látottak feldolgozása dramatikus tevékenységekkel.
 A szereplők jellemének (külső és benső jegyeinek, valamint motivációinak)
vizsgálata dramatikus tevékenységek felhasználásával.
 A színpadi tér és a színpadi idő fogalma.
 Ismerkedés a tánc és a mozgás szerepével és jellemzőivel (pl. különféle történelmi
és társastáncok, különböző kultúrák táncai, különböző korok színpadi táncai).
8. osztály
Csoportos játék és megjelenítés
 Beszéd- és légzéstechnikai gyakorlatok.
 Koncentrációs és lazítógyakorlatok.
 Koordinációfejlesztő és egyensúlygyakorlatok.
 Térérzékelést, tájékozódást fejlesztő gyakorlatok.
 Ön- és társismereti játékok.
 Egyes tánc- és mozgástípusok technikáinak alapjai.
Rögtönzés és együttműködés
 Improvizáció közösen választott témára, a tanár által megadott szervezési formában
a megismert technikák alkalmazásával.
 Az improvizáció elemző és értelmező megvitatása.
 Improvizáció a társművészetek eszköztárának bevonásával.
A dráma és a színház formanyelvének tanulmányozása
 Alapvető színházi műfajok megkülönböztetése és felismerése.
 Variációk, stílusjátékok a stílusjegyek rögzítésével.
 A színházi nyelv elemeinek megfigyelése látott előadásban, ezek alkalmazása saját
megjelenítésben.
 Díszlet, jelmez, kellék, fény- és hanghatások jelentés- és atmoszférateremtő
hatásainak megfigyelése, értelmezése.
 A színészi játék felismerése.
Történetek feldolgozása
 A szaktanár választása szerinti (pl. hétköznapi, történelmi vagy irodalmi-művészeti
témájú) történetek, döntési helyzetek feldolgozása dramatikus kifejezési formák és
ábrázolási módok alkalmazásával.
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Különböző művészeti ágakhoz tartozó művészeti alkotások (pl.: irodalmi művek,
festmények, szobrok, zeneművek, filmek – vagy azok részletei) játékon,
megjelenítésen keresztül történő feldolgozása, témáik, történeteik megismerése.

Megismerő- és befogadóképesség
 Egyes dramatikus (nép) szokások megismerése.
 A tánc és a mozgás szerepe az egyes történelmi korokban, társadalmi viszonyokban.
 Színházi előadás (hivatásos vagy amatőr társulat előadása, annak hiányában
gyermek- vagy diákszínjátszó csoport előadásának) megtekintése, majd a látottak
elemző, értelmező megvitatása.
 Színház- és drámatörténeti ismeretek (pl. néhány alkotó portréja, néhány nagyobb
színháztörténeti korszak, a kortárs művészet alkotásai).

INFORMATIKA
7-8.OSZTÁLY
Az informatikai eszközök használata










Adott informatikai környezet tudatos használata.
Az informatikai eszközök egészségre gyakorolt hatásával való ismerkedés.
A számítógéppel történő interaktív kapcsolattartás megteremtése.
Víruskereső programok használata.
Tájékozódás a különböző informatikai környezetekben.
Az informatikai eszközök működési elveinek megismerése és használata.
Az operációs rendszer és a számítógépes hálózat alapszolgáltatásainak használata.
Az ismert eszközök közül az adott feladat megoldásához alkalmas hardver- és
szoftvereszköz kiválasztása.

Alkalmazói ismeretek



Szöveges dokumentumok létrehozása, mentése. Szövegműveletek végrehajtása.
Multimédiás dokumentumok előállítása kész alapelemekből.

Adatkezelés, adatfeldolgozás, információmegjelenítés





Az adatok rögzítése, értelmezése, vizsgálata,szemléltetése.
Adatok csoportosítása, táblázatba rendezése.
Adatkeresés digitális tudásbázis-rendszerben.

Problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel





Információ gyűjtése, feldolgozása.
A problémamegoldás lépéseinek ismerete és ábrázolása.
Az informatikai eszközök és módszerek alkalmazási lehetőségeinek megismerése.
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Algoritmus-leírás eszközeinek ismerete.
Egyszerű folyamatábra értelmezése.
Algoritmuskészítés. Algoritmus leírása.
A feladatmegoldást segítő eszközök megismerése.

Algoritmizálás és adatmodellezés





Algoritmusok készítése és megvalósítása.
Kész programok kipróbálása.
Vezérlésszemléletű problémák megoldása.
Tervezési eljárások megismerése, az alulról felfelé építkezés és a lépésenkénti
finomítás elveinek alkalmazása.

Infokommunikáció
Információkeresés, információközlési rendszerek



Keresőkérdések alkotása, a keresés eredményének értelmezése, a keresés
pontosítása. Információforrások kiválasztása, használata.
Az információk hatékony keresése, a legfontosabb információk megtalálása, a
hiteles és nem hiteles információk megkülönböztetése, információk kritikus
kezelése, a tartalmak publikálásra való előkészítése.

Az információs technológián alapuló kommunikációs formák
 Információ küldése, fogadása.
 Elektronikus levelezőrendszer használata. Saját e-mail cím készítése.
 Netikett ismerete.
 A modern infokommunikációs eszközök hatékony használata.
Médiainformatika



A hagyományos és az elektronikus média kezelése, internetes média elérése,
információk letöltése a számítógépre, információk értelmezése.
A legújabb médiainformatikai technológiák használata, alkalmazása;

Az információs társadalom
 Az informatikai biztonsággal kapcsolatos ismeretek megértése.
 Az adatvédelem érdekében alkalmazható lehetőségek megértése.
 Az informatikai eszközök etikus használatára vonatkozó szabályok megértése.
 Az információforrások feltüntetése a dokumentumokban.
 Az információ előállítása, megosztása, terjesztése, használata, átalakítása.
 Az információ kezelése során felmerülő veszélyek felismerése, elhárításuk
lehetőségei.
 Az információforrások hitelességének értékelése.
 Viselkedési szabályok közös kialakítása, a kulturált együttélés szabályainak
betartása.
Az e-szolgáltatások szerepe és használata
 Az elektronikus szolgáltatások hétköznapi életben betöltött szerepe.
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A szolgáltatások céljainak azonosítása, működésének ismerete.
Az elektronikus szolgáltatások használata, a biztonság figyelembevétele, a kritikus
szemléletmód kialakítása.

Könyvtári informatika
 Az iskolai és lakóhelyi könyvtár alapszolgáltatásainak és a különböző
információforrásoknak önálló, alkotó és etikus felhasználása egyszerű tanulmányi
feladatok egyéni és csoportos megoldása során.
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2. sz. melléklet

Tanulmányok alatti és beszámoló vizsgák követelményei
- A 2020-as kerettanterv alapján felmenő rendszerben

Hatosztályos gimnázium, 7-12. osztály
nappali tagozat
7. osztály
Magyar nyelvtan 7.
Szövegértési, szövegalkotási készségek felmérése, fejlesztése
- Olvasási stratégiák
- A szövegfeldolgozás módjai
- Jegyzetelés
- Vázlatírási technikák
Helyesírás
- Helyesírási alapelvek
- A szavak elválasztása és a szótagolás
- Az ige helyesírás
- A tulajdonnév, köznév, melléknév helyesírása
- A j-ly a szavakban
- A mássalhangzók hangkapcsolódási törvényszerűségei
- Egybe- és különírás szabályai
- Írásjelek, központozás, idézés, dátum
- Idegen szavak helyesírása
A kommunikáció, a digitális írásbeliség fejlesztése
- A kommunikáció fogalma, tényezői és funkciói
- A személyközi kommunikáció
- A nem nyelvi jelek

Irodalom 7.
Bevezetés az irodalomba – művészet, irodalom
A. Az irodalom és hatása
Karinthy Frigyes: A cirkusz
II. János Pál pápa levele a művészeknek (részletek)
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B. Szerzők, művek párbeszéde
Aiszóposz: A tücsök és a hangya
Hajnóczy Péter: A hangya és a tücsök Romhányi József: Tücsökdal
C. Népszerű irodalom. Az irodalom határterületei
Arthur Conan Doyle: Sherlock Holmes-történetek (részletek)
D. Műnemi-műfaji rendszer
Műfaji alapismeretek I. - Az epika
A. A kisepika
a) mítosz
1) Szemelvények a magyar hitvilágból
Hoppál Mihály: Sámánok. Lelkek és jelképek (részletek)
Irodalom és mozgókép: Jankovics Marcell: Ének a csodaszarvasról (részlet)
2) A görög mitológia
A világ születése; istenek születése és harca; istenek nemzedékei,
világkorszakok; az ember teremtése
Az olimposzi istenek
A görög mitológia híres történetei (Hermész, Dionüszosz, Héraklész tettei,
Daidalosz és Ikarosz, Thészeusz és Ariadné, a Minótaurosz)
3) Egyéb teremtésmítosz
Babiloni teremtésmítosz (részlet)
b) mese
Mesék Mátyás királyról: Hogyan került holló Mátyás király címerébe? (Kóka
Rozália gyűjtése alapján)
c) intelem
István király intelmei Imre herceghez (részletek)
Kölcsey Ferenc: Parainesis (részletek)
d) levél
Mikes Kelemen: Törökországi levelek (részletek)
e) novella, elbeszélés
Mikszáth Kálmán: A néhai bárány
Jókai Mór: A nagyenyedi két fűzfa
Karinthy Frigyes: Röhög az osztály
B. A nagyepika – a regény
Mikszáth Kálmán Szent Péter esernyője vagy A két koldusdiák
Műfaji alapismeretek II. - A líra
a) dal
Csokonai Vitéz Mihály: Tartózkodó kérelem
József Attila: Kertész leszek…
b) epigramma
Janus Pannonius: Pannónia dicsérete
Kölcsey Ferenc: Huszt
c) elégia
Petőfi Sándor: Szeptember végén
Berzsenyi Dániel: Levéltöredék barátnémhoz
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d) óda, himnusz
Kölcsey Ferenc: Himnusz
Vörösmarty Mihály: Szózat
Jellegzetes lírai témák
a) szerelmes versek
Csokonai Vitéz Mihály: A Reményhez
Vörösmarty Mihály: Ábránd
Ady Endre: Őrizem a szemed
Juhász Gyula: Milyen volt…
b) család, iskola
Ady Endre: Üzenet egykori iskolámba
Reményik Sándor: Templom és iskola
József Attila: Mama
c) egyéni sorssal való számvetésversek
Arany János: Epilógus
József Attila: Születésnapomra
d) hazaszeretet
Petőfi Sándor: Szabadság, szerelem
Petőfi Sándor: Nemzeti dal
Ady Endre: Góg és Magóg fia vagyok én…
Radnóti Miklós: Nem tudhatom
Magyar vagy világirodalmi ifjúsági regény
Jules Verne: kétévi vakáció vagy
Tonke Drangt: Levél a királynak vagy
Mándy Iván: Az enyedi diák vagy
Csukás István: Vakáció a halott utcában vagy
Tamási Áron: Ábel a rengetegben vagy
tanári választás alapján más ifjúsági regény

TÖRTÉNELEM 7.
A modern kor születése
A nemzeti eszme és a birodalmak kora
- A nemzeti eszme és a nemzetállamok Európája.
- A világ nagyhatalmai és ellentéteik a 20. század kezdetén.
- Gyarmatbirodalmak a világ térképén.
A millenniumi Magyarország
- Az Osztrák-Magyar Monarchia
- Az ipar fejlődése - magyar feltalálók és találmányok
- Budapest
- A soknemzetiségű ország
- A millenniumi ünnepségek
Az első világháború
Az első világháború, Magyarország a háborúban
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- A halálos lövés: a világháború kirobbanása.
- A hadviselő felek: az antant és a központi hatalmak.
- Az állóháború.
- Magyarok a világháborúban.
Magyarország 1918–1919-ben
- A forradalmi kísérlet és Magyarország megszállása
- A tanácsköztársaság
- Az ellenforradalom.
A trianoni békediktátum
- A Párizs környéki békék alapelvei, a vesztesek büntetése.
- A trianoni békediktátum létrejötte
- Magyarország területi, népességi és gazdasági veszteségei.
Két világháború között
Nyugati demokráciák
- Az USA alkotmányos berendezkedése
- Parlamentáris demokrácia Nagy-Britannia példáján
- A piacgazdaság működése
A Horthy-rendszer
- Horthy, a kormányzó.
- Antikommunizmus és revíziós törekvések.
- Gazdasági eredmények.
- Az oktatás, a kultúra és a tudomány néhány kiemelkedő képviselője.
A kommunista Szovjetunió
- A kommunista ideológia
- Lenin és Sztálin diktatúrája.
- Tervgazdaság
- A terror és a munkatáborok.
A nemzetiszocialista Németország
- A nemzetiszocializmus: fajelmélet és antiszemitizmus.
- A náci hatalomátvétel, Hitler diktatúrája és a terror.
A második világháború és következményei
Háború földön, tengeren és levegőben.
- A hadviselő felek: a tengelyhatalmak és a szövetségesek.
- Sztálin-Hitler paktum, kezdeti német sikerek.
- A háború európai frontjai és a csendes-óceáni hadszíntér.
- Fordulatok a háborúban: Sztálingrád, Normandia, Berlin.
Magyarország a világháború idején
- A revíziós eredmények
- A Szovjetunió elleni háború – a 2. magyar hadsereg a Donnál.
- Német megszállás.
- A kiugrási kísérlet és a nyilas hatalomátvétel.
- A hadszíntérré vált Magyarország.
A háború borzalmai, a holokauszt
- A totális háború.
- Az európai és magyarországi zsidótörvények.
- A holokauszt Európában és Magyarországon
- A bombázások és városi harcok – Budapest példáján.
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- Az atombomba
A háború következményei
- Európa felosztása
- Nyugat és Kelet szembenállása, a kétpólusú világ
- A hidegháború
Kommunista diktatúra Magyarországon
A Rákosi-diktatúra
- Háborús pusztítás és szovjet megszállás.
- Megtorlások, deportálások, kitelepítések Magyarországon és a határon túl
- Magyarország szovjetizálása
- Államosítás, kollektivizálás, tervgazdaság
- Terror és személyi kultusz
Az 1956-os forradalom és szabadságharc
- Október 23., a forradalom kirobbanása.
- A pesti srácok és szabadsághősök.
- A forradalom lakóhelyünkön és környékén.
- Szovjet tankokkal a népakarat ellen.
- A forradalom jelképei.
A kádári diktatúra
- A kádári megtorlás.
- A pártállam működése: az elnyomás változó formái.
- A szocialista modernizáció – „a legvidámabb barakk”.
- Gulyáskommunizmus és hiánygazdaság.
A rendszerváltoztatás
- A Szovjetunió és a szocialista rendszer országainak válsága.
- A kétpólusú világ megszűnése.
- A tárgyalásos rendszerváltoztatás.
- Az első szabad választások
Magyarország a rendszerváltoztatás után
- A demokrácia kiépítése – a többpártrendszer működése
- A piacgazdaság kiépítése - gazdasági válság és felzárkózás
- Külpolitikai irányváltás: nyugati integráció és visegrádi együttműködés.
Magyarország és a magyarok az ezredfordulón
A modern magyar állam
- Az Alaptörvény
- A köztársasági elnök
- Az Országgyűlés, a kormány és az igazságszolgáltatás.
- Az országgyűlési és önkormányzati választási rendszer.
- Magyarország és az Európai Unió
Együttélés a Kárpát-medencében
- Határon túli magyarlakta területek.
- Fordulópontok a határon túli magyarok történetében
- Fordulópontok a magyarországi nemzetiségek történetében
- A hazai cigány/roma népesség története.
Lábnyomaink a nagyvilágban
- Világjáró magyarok (utazók, felfedezők).
- Tudósok és feltalálók (pl. informatika, autóipar, űrkutatás).
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-

Világraszóló sportsikerek – magyarok az olimpiákon.
Magyar művészek a világban.

BIOLÓGIA 7.
1) Hazánk természetes élővilága
2) A Föld élővilága:
a. A trópusi esőerdők állat és növényvilága
b. Afrika állat és növényvilága
c. Mérsékelt övezet állat és növényvilága
d. Erdők, puszták, tajga, tundra
e. Hideg övezet állat és növényvilága
f. Sarkvidékek
g. tengerek, óceánok
3) Kölcsönhatások az élővilágban
4) Természetvédelem
5) Környezetvédelem
6) Gombák világa
7) Növények világa
8) Szivacsok, csalánozók
9) Gyűrűsférgek, puhatestűek
10) Ízeltlábuak
11) Gerincesek
a. Halak
b. Kétéltűek
c. Hüllők
d. Madarak
e. Emlősök
12) Állatok rendszerezése, rendszertan.

MATEMATIKA 7.
Műveletek racionális számokkal
 Biztos számolási ismeretek a racionális számkörben. A műveleti sorrendre,
zárójelezésre vonatkozó szabályok ismerete, helyes alkalmazása. Az eredmény
becslése, ellenőrzése, helyes és értelmes kerekítése
 Mérés, mértékegység használata, átváltások ismerete
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Ismeri az idő, a tömeg, a hosszúság, a terület, a térfogat és az űrtartalom
szabványmértékegységeit, használja azokat mérések és számítások esetén

Halmazok, számhalmazok
 Elemek halmazba rendezése több szempont alapján
 Részhalmazok konkrét esetekben történő felismerése és ábrázoláse
 Számok, számhalmazok, halmazműveleti eredmények ábrázolása számegyenesen
 Véges halmaz komplementerének, két halmaz elemeiből a különbség, metszet, unió
elemeinek felsorolása, ábrázolása Venn – diagramon
Matematikai logoka, kombinatórika
 Egyszerű állítások igaz vagy hamis voltának eldöntése, állítások tagadása
 Állítások, feltételezések, választások világos, érthető közlésének képessége, szövegek
értelmezése egyszerűbb esetekben
 Kombinatorikai feladatok megoldása az összes eset szisztematikus
összeszámlálásával.
 Az összes eset felsorolása a sorba rendezések esetén (ismétlés nélküli permutációk,
ismétlés nélküli variációk)
Számelméleti ismeretek, hatvány
 A prímszám és az összetett szám fogalmának ismerete
 Összetett számok prímtényezős felbontása 1000-es számkörben
 Természetes számok legnagyobb közös osztójának, és legkisebb közös többszörösénak
meghatározása
 Pozitív egész számok pozitív egész kitevőjű hatványát kiszámolása
Arányosság, százalékszámítás
 Egyenes arányosság, fordított arányosság fogalmának ismerete
 Az egyenes és a fordított arányosság konkrét helyzetekben történő felismerése
 Egyszerú egyenes és fordított arányossággal kapcsolatos feladatok megoldása
(következtetéssel vagy aránypárral)
 A százalékszámítás alapfogalmainak ismerete, a tanult összefüggések alkalmazása
feladatmegoldás során (következtetéssel vagy képlettel)
 Egyszerú azdasági, pénzügyi és mindennapi élethez kötődő százalékszámítási
feladatok megoldása
Algebrai kifejezések
 Az egytagú, többtagú és egynemű algebrai kifejezések ismerete, felisnerése
 Az egynemű algebrai kifejezések összevonása
 Behelyettesítési értékek kiszámítása
Szöveges feladatok előkészítése
 Egyszerű betűs kifejezések összeadása, kivonása
 Egy- vagy kéttagú betűs kifejezés számmal való szorzása
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Szöveges feladatok
 Különböző szövegekhez megfelelő modellek készítése
 Matematikából, más tantárgyakból és a mindennapi életből vett egyszerű szöveges
feladatokat következtetéssel vagy egyenlettel való megoldása
A függvény fogalmának előkészítése




Az egyenes és a fordított arányosság felismerése konkrét helyzetekben
Az egyenes arányosság grafikonjának elkészítése
Konkrét halmazok elemei közötti megfeleltetés létrehozása

Síkbeli alakzatok
 A négyszögek tulajdonságainak ismerete
 Belső és külső szögek összegnek, a konvex és konkáv közti különbség, átló
fogalmának ismerete
 A trapéz, paralelogramma, téglalap, deltoid, rombusz, húrtrapéz, négyzet
tulajdonságainak ismerete
 A háromszögek és a speciális négyszögek tulajdonságainak alkalmazása feladatok
megoldásában
 Háromszögek és a tanult négyszögek kerületénak, területének ismerete, alkamlmazása,
feladatokban
Transzformációk, szerkesztések
 Alakzatok tengelyes és középpontos tükörképének megszerkesztése
Térgeometria
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló:
 Az idő, a tömeg, a hosszúság, a terület, a térfogat és az űrtartalom ismerete
 A kocka, a téglatest, és a hasáb tulajdonságaitnak: határoló lapok típusa, száma,
egymáshoz viszonyított helyzete; csúcsok, élek száma; lapátló, testátló ismerete
 Egyenes hasáb, téglatest, kocka alakú tárgyak felszínének és térfogatának ismerete,
képlet segítségével térfogat, felszín kiszámolása, a képleteket megalapozó
összefüggések megértése
Leíró statisztika



A táblázatok adatainak, az adatoknak megfelelő ábrázolási módjainak kiválasztása
Adatokat táblázatba rendezése, diagramok készítése

Valószínűség-számítás
 Valószínűségi játékokban lehetséges kimenetelek értése
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NÉMET NYELV 7.
7. osztály / 2. nyelv / kezdő / A1Vizsga típusa: szóbeli

I.

Téma, szókincs

Nyelvtan

Köszönés találkozáskor, búcsúzáskor,
bemutatkozás

Személyes névmások: ich,du, er/sie, Sie
Kiegészítendő kérdések: Wie? Wer?
Igék: sein, heißen, kommen aus (egyes
számban)

Köszönési formák,
Igék: sein, heißen, kommen aus
Kedvelés kifejezése.

Mögen: ich mag, er/sie mag
Kijelentő mondat.

Nemzetközi szavak,
Kötőszavak: und, oder
Tárgyakra kérdezni, azokat
megnevezni

Gyakori főnevek egyes számban.
Hosszú, rövid magánhangzók

Hétköznapokkal kapcsolatos, gyakori
főnevek: Handy, Buch, Tasche usw.
Tárgyakra kérdezni, azokat németül
megnevezni

Határozott névelő: der, die, das
Gyakori főnevek többes számban

Hétköznapokkal kapcsolatos, gyakori
főnevek: Handy, Buch, Tasche usw.

II.

Szavakat betűzni.
A német ABC.
Téma, szókincs
Szabadidős tevékenységekről beszélni
Igék + gern

Szabadidős tevékenységekről beszélni
(Németországban)
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Határozott névelő
Nyelvtan
Szabályos igék ragozása jelen időben
egyes számban: machen, gehen, spielen
usw.
Tagadás: nicht
Eldöntendő kérdések
Szabályos igék ragozása jelen időben
többes számban
Személyes névmások: wir, ihr, sie

Igék
Úticélokat megnevezni

Országnevek névelővel és névelő nélkül
egyes és többes számban: die Türkei, die
Niederlande
reisen nach/in die
Határozatlan névelő: ein, eine
Tagadó névmás: kein, keine

Országnevek
Ajándékokról beszélni
Jellemző ajándékok német nyelvű
országokból
Árak után érdeklődni, Az erre
vonatkozó kérdéseket megválaszolni

Kiegészítendő kérdés: Was kostet das?
Kijelentő mondat

kosten,
Számok 1-től 100-ig
Melléknevek: billig, teuer
Lakóhelyet, beszélt nyelvet
megnevezni

Ich wohne in…

Nyelvek: Deutsch, Englisch, Spanisch
usw.
Ich wohne in …
Ich spreche …

III.

Téma, szókincs
Párbeszéd: vásárlás

Nyelvtan
essen ige
Időhatározók: oft, selten, nie
viel, wenig
man általános alany
Főnevek helyettesítése személyes
névmásokkal.

Élelmiszerek
Élelmiszereket leírni
Élelmiszerekkel kapcsolatos
melléknevek: süß, salzig usw.
Étkezési szokásokról beszélni

Összetett főnevek,
Szóhangsúly

Élelmiszerek
Statisztikát értelmezni

mögen ige

Gyorséttermi, ételek, italok
Párbeszéd: ételrendelés

Határozatlan névelő tárgy esete
Tagadónévmás: kein, keine
haben ige
nehmen ige

Ételek, italok
Egy édesség bemutatása, jellemzése
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Desszertek a német nyelvű
országokban: Sachertorte,
Käsekuchen

IV.

Téma, szókincs
Nyelvtan
Mindennapi tevékenységekről beszélni Tőhangváltós igék: lesen, sprechen,
fahren, schlafen
Időhatározók, napszakok, a hét napjai
Munkáról, foglalkozásról beszélni

Időhatározók: von … bis, um, am,

Foglalkozások
Hivatalos idő kifejezése

Elváló igekötős igék
Mondatkeret

Óra, perc
Blogot olvasni, vasárnapi
tevékenységekről beszélni

Módbeli segédige: wollen

Vasárnapi tevékenységek
Tevékenységekről beszélni

Módbeli segédige: müssen

Tevékenységek
Időpontra kérdezni, időpontot megadni Es ist ……
Nem hivatalos idő

V.

Téma, szókincs
Családról beszélni, személyes adatok,
kívánságok
Család
Családi kapcsolatokról beszélni

Nyelvtan
Birtokos névmások

Birtokos névmások

Család, családtagok
Rövid kívánságok, tanácsok: Bleib
gesund! Denk positiv! usw.

Felszólító mód: E/2, T/2.
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Kívánságokról, álmokról beszélni,
azokról véleményt nyilvánítani

Módbeli segédige: können,
möchten

Érzések,
Das finde ich …
Das ist
Szöveget összefoglalni

sein, haben Präteritum alakjai egyes szám
1. és 3. személyben

ist/war
hat/hatte
Dalt megérteni és értékelni

Ismétlés: módbeli segédigék

müssen, wollen, können, möchten
Melléknevek: witzig, cool, langweilig
usw.

ANGOL NYELV 7.
7. osztály - kezdő csoport
a) Témakörök

Témakör

Kapcsolódási pont

Én és a családom: családfa; foglalkozások;
családi ünnepek

Technika, életvitel és gyakorlat; történelem,
társadalmi és állampolgári ismeretek: család
és lakóhely, hétköznapok, ünnepek.
Erkölcstan: társas kapcsolatok, szokások.

Emberi kapcsolatok: barátság; emberek
külső és belső jellemzése.

Erkölcstan: társas kapcsolatok: barátság,
szeretet, tisztelet, segítő kapcsolat.

Tágabb környezetünk: falu, város, ország;

Történelem, társadalmi és állampolgári
ismeretek: falvak és városok, közlekedés.
Hon- és népismeret: az én városom, falum.

Az iskola világa

Erkölcstan: társas kapcsolatok: barátság,
szeretet, tisztelet, segítő kapcsolat, közös
munka.

Egészség, az egészséges életmód

Természetismeret: az ember megismerése és
egészsége: étrend. Technika, életvitel és
gyakorlat: egészséges életmód.
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Vásárlás: mindennapi bevásárlás; ajándékok
ünnepekre.

Technika, életvitel és gyakorlat: közlekedés,
vásárlás.

Utazás: utazási előkészületek; közlekedési
eszközök.

Technika, életvitel és gyakorlat: közlekedés.
Matematika: irányok, térbeli alakzatok

Szabadidő és szórakozás: sport az iskolában
és az iskolán kívül; tévé, film, videó,
számítógép és olvasás.

Testnevelés és sport: mozgásos játékok,
sportversenyek, szabályok. Ének–zene:
zenehallgatás. Dráma és tánc: színház,
előadások.

b) Fogalomkörök
Fogalomkörök
Cselekvés, történés,
létezés kifejezése

Fogalomkörök
nyelvi kifejezései
Jelen idejűség
Múlt idejűség
Jövő idejűség

Present simple
Present continuous
Present perfect
simple
Past simple
be going to
Future with will

When do you get
up?
I don’t drink milk.
Why is she crying?
I’m not reading.
He’s walking.
Have you done your
room?
I haven’t finished it
yet.
And then she kissed
me.
Why didn’t you
come yesterday?
What are you going
to do on Saturday?
When will you be
fourteen?

Birtoklás kifejezése

Past forms of have
Possessive
adjectives
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I didn’t have many
friends in the
kindergarten.

Possesive pronouns
Genitive ’s /of
Whose?

my, your, his/her/its,
our, their dog
mine, yours,… theirs
Sue’s brother
the corner of the
room

Térbeli viszonyok

Irányok,
helymeghatározás

Prepositions,
prepositional
phrases, adverbs

here, there,
on the left,
on the right, in, on,
under, opposite, next
to, between, in front
of, behind, inside,
outside, above …

Időbeli viszonyok

Már, még, éppen
Gyakoriság Időpont
Időtartam

Adverbs of time
with present perfect
simple

already, yet, just
We’ve already
finished the book.

How often?

I haven’t visited
France yet.

When?
What time?
What’s the time?
How long? + past
simple

always, often,
sometimes, never,
once/twice a week,
every day …
I always make my
bed. She goes
swimming twice a
week.
now, in the morning,
yesterday, last week,
two years ago,
tomorrow, next
week, in 1997, in
July, at 5 o’clock, on
Friday
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It’s quarter to eight.
How long were you
in hospital?
For two weeks.
Mennyiségi
viszonyok

Irregular and regular
plurals

children, people,
men, women …

Cardinal numbers
Ordinal numbers
Countable nouns
How many?
Uncountable nouns
How much?

one. two… first,
second…
How many CDs
have you got?
I’ve got a lot of /
few CDs.
How much money
have you got?
I’ve got a lot of/little
money.
a cup of tea,
a piece of cake
all, both, none,
neither each, every

Minőségi viszonyok

Comparative
sentences (short,
long adjectives)
Irregular adjectives
What … like?

Tom’s younger than
Sue.

What colour?

She is the most
intelligent of all.

Mary is the prettiest
girl.

I’m as tall as you.
good, bad …(better,
worse)
What’s it like?
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What colour is it?
It’s too big.
It’s not small
enough.
Modalitás

should/shouldn’t
can (ability)
can/could/may
(permission)
must/needn’t
(obligation)
have to (past)
mustn’t

You should ask her.
I can swim.
Can/could/may I
open the window?
I must read it.
You needn’t do it
now.
Did you have to be
there?
Children mustn’t
smoke.

Logikai viszonyok

Linking words

and/or/but/because

Szövegösszetartó
eszközök

Articles

a, an, the

some + plural noun
any + plural noun
some + singular
noun

There are some
pencils in the bag.
Have you got any
sisters?

any + singular noun
Nominative and
accusative of
personal pronouns
Demonstrative
pronouns

I haven’t got any
matchboxes.

Indefinite pronouns

There’s some water
in the vase.
There isn’t any juice
in my glass.
I, he, they…
me, him, them…
this, that, these,
those
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somebody, anybody,
nobody, everybody
…

7. osztály - középhaladó csoport
a) Témakörök
Témakör

Kapcsolódási pont

Én és a családom: személyi adatok;
foglalkozások; otthoni teendők,
kötelességek; családi ünnepek

Történelem, társadalmi és állampolgári
ismeretek: család és lakóhely. Erkölcstan:
társas kapcsolatok, szokások. Technika,
életvitel és gyakorlat: időbeosztás, napirend.

Emberi kapcsolatok: barátság; emberek
külső és belső jellemzése.

Erkölcstan: társas kapcsolatok, szokások.
Természetismeret: az ember megismerése.
Történelem, társadalmi és állampolgári
ismeretek: öltözködés, divat

Tágabb környezetünk: falu, kisváros,
nagyváros, ország; a lakóhely bemutatása;
lakóhelyünk megóvása.

Természetismeret: tágabb környezet. Honés népismeret: az én városom, falum, a
hazai táj.

Természeti környezetünk: a természet
megóvása; Földünk nevezetes tájai;
veszélyeztetett növények és állatok.

Természetismeret: környezeti rendszerek
állapota, védelme, fenntarthatósága, a Föld
szépsége, egyedisége

Az iskola világa: az iskola bemutatása; az
ideális órarend; az ideális iskola.

Erkölcstan: társas kapcsolatok: barátság,
szeretet, tisztelet, segítő kapcsolat, közös
munka. Matematika: tájékozódás a térben,
halmazok. Technika, életvitel és gyakorlat:
időbeosztás, napirend.

Egészség és betegség: a leggyakoribb
betegségek; a leggyakoribb sérülések.

Természetismeret: az ember megismerése és
egészsége, testrészek, betegségek.

Étkezés: étkezési szokások nálunk és más
országokban; különleges ételek és
ételreceptek; viselkedés az étkezésnél.

Természetismeret: az ember megismerése és
egészsége: étrend. Matematika: halmazok,
diagramok készítése, értelmezése,
táblázatok olvasása.
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Vásárlás: mindennapi bevásárlás; ajándékok
ünnepekre.

Technika, életvitel és gyakorlat: közlekedés,
vásárlás. történelem, társadalmi és
állampolgári ismeretek: hétköznapok,
ünnepek.

Utazás: utazási előkészületek; a kedvenc
közlekedési eszközöd.

Technika, életvitel és gyakorlat: közlekedés.
Hon- és népismeret: a világörökség elemei.

Szabadidő és szórakozás: sport az iskolában
és az iskolán kívül; tévé, videó, számítógép
és olvasás

Testnevelés és sport: sportok. Ének–zene:
zenehallgatás. Dráma és tánc: színház,
előadások. Vizuális kultúra: múzeumok,
kiállítások.

b) Fogalomkörök
Fogalomkörök
Cselekvés, történés,
létezés kifejezése

Fogalomkörök
nyelvi kifejezése
Jelen idejűség
Múlt idejűség
Jövő idejűség

Present simple
Present continuous
Present perfect
simple
Past simple
Past continuous
be going to
Future with will

When do you
usually get up?
I don’t drink coffee.
Why is she standing
there?
I’m not listening.
I’m leaving.
Have you done your
room?
I haven’t finished it
yet.
And then she turned
off the TV.
Why didn’t you
come yesterday?
What are you going
to do on Sunday?
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When will you be
fourteen?
Birtoklás kifejezése

Past forms of have
Have with will
Possessive
adjectives
Possessive pronouns
Genitive ’s/of
Whose?

I didn’t have many
friends in the
kindergarten.
I will have a Porsche
when I’m 20.
my, your, his/her/its,
our, their dog
mine, yours,… theirs
Sue’s brother
the corner of the
room

Térbeli viszonyok

Irányok,
helymeghatározás

Prepositions,
prepositional
phrases,

here, there,

adverbs

on the right,

picture location

in, on, under,
opposite, next to,
between, in front of,
behind, inside,
outside, above …

on the left,

at the top of/at the
bottom of,
on the left hand
side…
Időbeli viszonyok

Gyakoriság Időpont
Időtartam

Adverbs of time
with present perfect
simple
How often?
When?
What time?
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already, yet, just
always, often,
sometimes, never,
once/twice a week,
every day …
I always make my
bed.

What’s the time?
How long? + past
simple

She goes swimming
twice a week.
now, in the morning
yesterday, last week,
two years ago,
tomorrow, next
week
in 1997, in July,
at 5 o’clock,
on Monday
It’s quarter to eight.
How long were you
in hospital?
For two weeks.

Mennyiségi
viszonyok

Irregular and regular
plurals

children, people,
men, women …

Cardinal numbers
Ordinal numbers
Countable nouns
How many?
Uncountable nouns
How much?

one. two… first,
second…
How many CDs
have you got?
I’ve got a lot of /
few CDs.
How much money
have you got?
I’ve got a lot of/little
money.
a cup of tea,
a piece of cake
all, both, none,
neither, each, every
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Minőségi viszonyok

Comparative
sentences (short,
long adjectives)
Irregular adjectives

Tom’s younger than
Sue.
Mary is the prettiest
girl.
She is the most
intelligent of all.
I’m as tall as you.
good, bad …(better,
worse)
What’s it like?
What colour is it?
What does it
look/taste/sound/feel
like?
It’s too big.
It’s not small
enough.

Modalitás

should/shouldn’t
can (ability)
can/could/may
(permission)
must/needn’t
(obligation)
have to (past)
mustn’t

You should ask her.
I can swim.
Can/could/may I
open the window?
I must read it.
You needn’t do it
now.
Did you have to be
there?
Children mustn’t
smoke.

Logikai viszonyok

Linking words
Conditional type I
Time clauses with
future meaning
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and/or/but/because
We’ll stay at home if
it rains.

Infinitive to express
purpose

When dad comes
home, he’ll be angry
with you.
I’ve been to London
to visit the Queen.

Függő beszéd

Reported speech
with present
reporting verbs

He says he is tired.
I don’t know where
he lives.
Tell him to stop it.

Szövegösszetartó
eszközök

Articles

a, an, the

some + plural noun
any + plural noun
some + singular
noun any + singular
noun

There are some
pencils in the bag.
Have you got any
sisters?

Nominative and
accusative of
personal pronouns
Demonstrative
pronouns
Indefinite pronouns
Reflexive pronouns

I haven’t got any
matchboxes.
There’s some water
in the vase.
There isn’t any juice
in my glass.
I, he, they…
me, him, them…
this, that, these,
those
somebody, anybody,
nobody, everybody
… myself…

7. osztály - haladó csoport
a) Témakörök

501

Témakör

Kapcsolódási pont

Az egyén: személyi adatok, külső és belső
jellemzés, emberi kapcsolatok

Erkölcstan: társas kapcsolatok, szokások.

Az egyén vágyai.

Anyanyelvi és idegen nyelvi kompetencia –
irodalom, szépirodalom.

Bántalmazók és bántalmazottak (jellemzés).

Szociális kompetencia: viselkedési normák,
helyes, helytelen.

Emberi kapcsolatok: barátság, szerelem:
híres szerelmesek, a tinédzserek világa,
öltözködés és életvitel

Erkölcstan: társas kapcsolatok, szokások.
Természetismeret: az ember megismerése.
Történelem, társadalmi és állampolgári
ismeretek: öltözködés, divat

Az otthon, lakóhely, helyek a városban.
A világ nevezetességei.

Természetismeret: tágabb környezet. Honés népismeret: az én városom, falum, a
hazai táj.

Fontos, nevezetes történelmi események.

Interkulturális ismeretek.
Történelem, társadalmi és állampolgári
ismeretek: polgárjogi harc.

Természeti környezetünk: a természet
megóvása; Földünk nevezetes tájai;
veszélyeztetett növények és állatok.

Természetismeret: környezeti rendszerek
állapota, védelme, fenntarthatósága, a Föld
szépsége, egyedisége.

Veszélyes világ: vulkánok.

Természettudományos kompetencia

Természeti jelenségek.

Földrajz: a vulkánok működése, a földkéreg
mozgása.

Idő – napok, hónapok,
évszakok, ünnepek.

Az iskola világa: tantárgyak, órarend, az
oktatás rendszere (itthon és külföldön),

Hatékony, önálló tanulás
Digitális kompetencia: kutatómunka
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külföldi tanulási lehetőségek, nyelvtanulás,
az angol nyelv.

Idegen nyelvi tudatosság

Egészség és betegség: a leggyakoribb
betegségek, az orvosnál, egészséges
életmód, a biológiai óra.

Természetismeret: az ember megismerése és
egészsége, testrészek, betegségek.
Technika, életvitel és gyakorlat: hivatalos
időpont kérése.
Biológia-egészségtan: testünk működése.

Ambíciók, tervek, célok az életben,
foglalkozások, a siker titka, álláshirdetések

Életviteli kompetencia – a jövő
megtervezése, tudatos életmód.
Együttműködés – pár-és csoportmunka.

Vásárlás és eladás, mindennapi bevásárlás;
problémák, panasztétel a boltban, az
élelmiszerek útja a szupermarketbe, a pénz,
pénzköltési szokások, a tizenévesek és a
pénz

Technika, életvitel és gyakorlat: közlekedés,
vásárlás.
Logika.
Technika, életvitel és gyakorlat:
takarékoskodás.
Földrajz: globális problémák,
fenntarthatóság.

Utazás: közlekedési eszközök, jegyvásárlás,
szálláslehetőségek, utazás külföldre, nyári
táborok.

Technika, életvitel és gyakorlat: közlekedés.
Hon- és népismeret: a világörökség elemei.
Együttműködés
503

Technika, életvitel és gyakorlat: utazással
kapcsolatos teendők, menetrendek.
Nyelvi tudatosság.
Kreativitás

Szabadidő és szórakozás: sport, extrém
Testnevelés és sport: sportok.
sportok, helyszínek és kellékek, hobbi, tévé,
média, számítógép és egyéb kommunikációs Ének–zene: zenehallgatás.
eszközök, film, színház, zene, popzene
Dráma és tánc: színház, előadások.
Vizuális kultúra: médiahasználat.
b) Fogalomkörök
Fogalomkörök
Cselekvés, történés,
létezés kifejezése

Fogalomkörök
nyelvi kifejezése
Jelen idejűség
Múlt idejűség
Jövő idejűség

Present simple
Present continuous
Present perfect
simple

When do you
usually go to bed?

Past simple

I don’t eat bread.
Why is he looking at
me?

Past continuous

I’m listening to you.

Present continuous,
will or be going to
for the future

Have you done your
room?

(ismétlés)
Passive voice (in
different tenses and
with modals)

I haven’t finished it
yet.
And then she turned
off the TV.
Why didn’t you call
me yesterday?
What are you going
to do on Sunday?
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When will you buy
it?
Are you getting
married on
Saturday?
He is visited every
day.
This pullover can’t
be washed.

Birtoklás kifejezése

Past forms of have
Have with will
Possessive
adjectives
Possessive pronouns
Genitive ’s/of
Whose? (ismétlés)

I didn’t have many
friends in the
kindergarten.
I will have a Porsche
when I’m 20.
my, your, his/her/its,
our, their dog
mine, yours,… theirs
Sue’s brother
the corner of the
room

Térbeli viszonyok

Irányok,
helymeghatározás

Prepositions,
prepositional
phrases,

here, there,

adverbs

on the right,

picture description
(ismétlés)

in, on, under,
opposite, next to,
between, in front of,
behind, inside,
outside, above …

on the left,

at the top of/at the
bottom of,
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on the left hand
side…
Időbeli viszonyok

Gyakoriság Időpont
Időtartam

Adverbs of time
with present perfect
simple
How often?
When?
What time?
What’s the time?
How long? + past
simple (ismétlés)

already, yet, just
always, often,
sometimes, never,
once/twice a week,
every day …
I always make my
bed.
She goes swimming
twice a week.
now, in the morning
yesterday, last week,
two years ago,
tomorrow, next
week
in 1997, in July,
at 5 o’clock,
on Monday
It’s quarter to eight.
How long were you
in hospital?
For two weeks.

Mennyiségi
viszonyok

Irregular and regular
plurals

children, people,
men, women …

Cardinal numbers
Ordinal numbers
Countable nouns
How many?
Uncountable nouns
How much?
(ismétlés)

one. two… first,
second…
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How many CDs
have you got?
I’ve got a lot of /
few CDs.

How much money
have you got?
I’ve got a lot of/little
money.
a cup of tea,
a piece of cake
all, both, none,
neither, each, every
Minőségi viszonyok

Comparative
sentences (short,
long adjectives)
Irregular adjectives
(ismétlés)

Tom’s younger than
Sue.
Mary is the prettiest
girl.
She is the most
intelligent of all.
I’m as tall as you.
good, bad …(better,
worse)
What’s it like?
What colour is it?
What does it
look/taste/sound/feel
like?
It’s too big.
It’s not small
enough.

Modalitás

should/shouldn’t
can (ability)
can/could/may
(permission)
must/needn’t
(obligation)
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You should ask her.
I can swim.
Can/could/may I
open the window?
I must read it.

have to (past)
mustn’t (ismétlés)

You needn’t do it
now.
Did you have to be
there?
Children mustn’t
smoke.

Logikai viszonyok

Linking words
Conditional type I
and II

and/or/but/because
We’ll stay at home if
it rains.

Time clauses with
future meaning

When dad comes
home, he’ll be angry
with you.

Relative clauses

This is the book
which I gave him.
Függő beszéd

Reported speech
with present
reporting verbs,
say és tell,
Reported questions

Szövegösszetartó
eszközök

He says he is tired.
I don’t know where
he lives.
Tell him to stop it.
Do you know where
he lives?

Articles

a, an, the

some + plural noun
any + plural noun
some + singular
noun any + singular
noun

There are some
pencils in the bag.
Have you got any
sisters?

Nominative and
accusative of
personal pronouns
Demonstrative
pronouns
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I haven’t got any
matchboxes.
There’s some water
in the vase.
There isn’t any juice
in my glass.

Indefinite pronouns
Reflexive pronouns
(ismétlés)
so…that

I, he, they…
me, him, them…
this, that, these,
those
somebody, anybody,
nobody, everybody
… myself…

Kérdő mondatok

Indirect word order

What do you do?
Who are you looking
for?
What shall I do?

.
Igei sémák

Gerund

He likes swimming.

Base form

The story made me
cry.

To infinitive

We hope to pass the
test.

.
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SPANYOL NYELV 7.

Téma és szókincs

Fogalomkörök és azok nyelvi kifejezései

Bemutatkozás, mások bemutatása Személyes A létige (ser) alakjai jelen időben
adatok, származás, életkor, telefonszám,
Számnevek
email cím
Az spanyol abc, betűzés,
A család, családtagok bemutatása
Rokoni kapcsolatok
Személyes információk
Érdeklődés egymás hogylétéről,
egyszerű üdvözlés, kérdés és felszólítás.

Személyes névmások, birtokos névmások, a
birtokos szerkezet
A spanyol mondat szórendje
Szóösszetételek: melléknevek és főnevek
A birtokos szerkezet
A tener ige
a qué, quién, dónde, cómo kérdőszavak.
A főnév egyes és többes száma, az un/uno/una
határozatlan névelő.
Intonáció és kiejtés

Személyes információk: foglalkozás, családi Egyszerű jelen (Presente simple): szokásos,
állapot, szabadidő
gyakori cselekvés kifejezése
Foglalkozásnevek
Napirend, mindennapi tevékenységek, óra,
időpont megjelölése

Presente Simple alapvető igékkel, állítás
kérdés, tagadás.

Különböző foglalkozást végző személyek
bemutatása szóban és írásban

Szövegösszetartó eszközök:
kötőszavak (y, o, pero, sino, porque, por eso)
névmások (yo, tú, él,…)

A hét napjai
Szabadidős tevékenységek, kedvenc
időtöltés,
Rendszeres tevékenység, a hétvégék
programja

Presente Simple – állítás, kérdés, tagadás az
összes személyben,
Me gusta, no me gusta…
Időhatározók
Tőhangváltó és diftongáló igék

Kérdés, érdeklődés egymás tevékenységeivel Eldöntendő kérdés és rövid válasz egyszerű
kapcsolatban
jelenben
Időhatározók
Lakás, lakóhely, bútorok, tárgyak
megnevezése és helyének meghatározása
Épületek elhelyezkedése a városban

Estar és hay
helymeghatározás, elöljárószók Mutató
névmások (este/a, ese/a, aquel/aquella)
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Téma és szókincs

Fogalomkörök és azok nyelvi kifejezései

Lakással, otthonnal kapcsolatos szókincs

Számnevek
Melléknevek és határozószavak

Saját otthonunk bemutatása szóban és
írásban

Logikai viszonyok
Helyhatározók (delante de, enfrente de, detrás
de…)

Képesség kifejezése, érdeklődés arról, hogy
mit tudnak egyes személyek

Modalitás: poder és saber
a képesség kifejezésére

TESTNEVELÉS 7-8.
Témakör neve





Gimnasztika és rendgyakorlatok
− belső igénytől vezérelve rendszeresen 
végez a biomechanikailag helyes
testtartás
kialakítását
elősegítő
gyakorlatokat.

− ismer és alkalmaz alapvető relaxációs
technikákat;
− megoldást
keres
a
testtartási 
rendellenesség
kialakulásának
megakadályozására, erre társait is
motiválja.
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Követelmények
4-8 ütemű szabad-, társas és kéziszergyakorlatok tervezése segítséggel
Alakzatok (oszlop-, vonal-, kör- és szétszórt
alakzat) alkalmazó gyakorlása
Menet- és
futásgyakorlatok különböző
alakzatokban
Mozgékonyság,
hajlékonyság
fejlesztése
statikus és dinamikus szabad-, társas, kéziszerés egyszerű szergyakorlatokkal (zsámoly, pad,
bordásfal)
A
biomechanikailag
helyes
testtartás
kialakítását elősegítő gyakorlatok önálló
összeállítása, azok önálló gyakorlása
A tartó- és mozgatórendszer izomzatának
erősítését, nyújtását szolgáló hosszabb távú
edzésprogramok, tervek tanári segítséggel
történő összeállítása, célzott alkalmazása
A gyakorlatvezetési módok megértése,
elsajátítása, egyszerűbb gyakorlatok esetén azok
alkalmazása
Légzőgyakorlatok végrehajtása
A különböző sportsérülések megelőzésével,
rehabilitációjával összefüggő elemi szintű
eljárások tudatos alkalmazása tanári segítséggel












Atlétika
− a rajtolási módokat a játékok,
versenyek,
versengések
közben
hatékonyan, kreatívan alkalmazza;
− önállóan képes az életben adódó,
elkerülhetetlen
veszélyhelyzetek
célszerű hárítására;
− rendszeresen mozog, edz, sportol a
szabad levegőn, erre − lehetőségeihez
mérten − társait is motiválja;
− belső igénytől vezérelve, rendszeresen
végez a biomechanikailag helyes
testtartás
kialakítását
elősegítő
gyakorlatokat.

Különböző testrészek bemelegítését szolgáló
gyakorlatok közös, majd önálló összeállítása és
végrehajtása
Terhelések után a különböző testrészek
izomzatának nyújtását szolgáló gyakorlatok
önálló összeállítása, végrehajtása tanári
kontrollal
A sportágspecifikus bemelegítések önálló
összeállítása, levezetése társaknak tanári
kontrollal
A
mindennapi
stressz
fogalmi
keretrendszerének ismeretében a pozitív
megküzdési stratégiák önálló alkalmazása
Relaxációs technikák tudatos alkalmazása
Zenés
bemelegítés
összeállítása
tanári
segítséggel

● Futóiskolai gyakorlatok (térdemelés,
saroklendítés, taposó futás, ollózó futás,
keresztezőfutás)
és
futófeladatok
(repülő- és fokozófutások kar- és
lábmunkájának fejlesztése, dinamikai
jellemzőinek növelése, különböző
irányokba
és
kombinációkban,
variációkban, egyenes vonalon, íveken
és irányváltással
● Rajtgyakorlatok,
rajtversenyek
különböző testhelyzetekből 20–30 m
távolságra, térdelőrajt rajttámlából
versenyszerűen, időre 20–40 m
kifutással. Vágtafutások 60–100 m-en
ismétléssel,
mozgásképességfejlesztéssel
● Váltóversenyek rövidített (pl.: 4×50 m,
4×200 m) távokon alsó vagy felső
botátadással.
Váltósorrend
és
váltótávolság
segítséggel
történő
kialakítása
● Folyamatos futások 10-12 percen
keresztül egyenletes ritmusban és
tempóváltással

− a
korábbi
osztályokon
elért
eredményeihez képest folyamatosan
javítja futóteljesítményét, amelyet
önmaga is tudatosan nyomon követ;
− képes a kiválasztott ugró- és
dobótechnikákat az ilyen jellegű
játékok, versengések és versenyek
közben, az eredményesség érdekében,
egyéni
sajátosságaihoz
formálva
hatékonyan alkalmazni.
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● Egyenletes futások tempótartással
megadott időre, futások 100–400 m-es
távolságon egyenletes és változó
iramban


Ugrások:

● Ugróiskola-gyakorlatok kis és közepes
lendületből, az elrugaszkodás és
lendítések dinamikus mutatóinak és
térbeli
irányának
javítása
(indiánszökdelés,
indiánszökdelés
azonos
lábról
2-4
lépésre,
indiánszökdelés sasszéval előre és
felugrásra
törekedve,
egyés
háromlépéses sorozatelugrások, váltott
lábú elugrások, szökdelések, ugrások
sorozatban akadályokon és akadályok
felett egy és páros lábon)
● Hasmánt, átlépő és flop felugrások
gumiszalagra emelt elugró helyről
(svédszekrény
tető,
dobbantó).
Hasmánt, átlépő és flop magasugrás 5–9
lépés nekifutásból gumiszalagra, lécre
● Távolugrás lépő technika dinamikai és
technikai
javítása
10–14
lépés
nekifutással. Versenyszerű ugrások
eredményre. Ismerkedés a homorító és
ollózó technika alapjaival emelt elugró
helyről, közepes távolságról (4–8 lépés)
nekifutással
● Ismerkedés
a
hármasugrás
technikájával, elugrások a gödörtől 4-8mre kijelölt sávból.


Dobások (tárgyi feltételektől függően a hajítás
mellé egy lökő vagy vető technika választása
kötelező):
●
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Lökő, vető és hajító mozgások
különböző testhelyzetekből, helyből és
lendületből medicinlabdával, könnyített
és nehezített dobószerekkel, egy és két
kézzel

Kislabda- vagy gerelyhajítás helyből, 1
és 2 keresztlépéssel járásból és
lendületből célra és távolságra.
Ismerkedés a lekészítés mozdulatával
● Súlylökés 3 kg-os (lányok) és 5 kg-os
(fiúk) szerrel, oldalt beszökkenéssel
vagy háttal becsúszással. Ismerkedés a
forgással történő lökés technikájával
● Egy- és kétkezes vetések szemből, oldalés háttal felállással. Ismerkedés a
diszkoszvetés
és
kalapácsvetés
forgómozgásával
könnyített
vagy
kiegészítő szerek alkalmazásával (pl.:
gumilabda, frizbi, hulahoppkarika,
ugrókötél)
●



Torna
− önállóan képes az életben adódó,
elkerülhetetlen
veszélyhelyzetek
célszerű hárítására;
− belső igénytől vezérelve, rendszeresen
végez a biomechanikailag helyes
testtartás
kialakítását
elősegítő
gyakorlatokat;
− a torna, ritmikus gimnasztika, aerobik
és tánc jellegű mozgásformákon
keresztül fejleszti esztétikai-művészeti
tudatosságát és kifejezőképességét.
− önállóan képes az általa kiválasztott
elemkapcsolatokból tornagyakorlatot
összeállítani, majd bemutatni.

Talajon:

● Gurulóátfordulások
előre-hátra,
különböző testhelyzetekből különböző
testhelyzetekbe;
gurulóátfordulások
sorozatban is
● Fejállás
különböző
kiinduló
helyzetekből, különböző lábtartásokkal
● Emelés fejállásba – kísérletek
● Fellendülés kézállásba, a kézállás
megtartása 1-2 mp-ig
● Kézenátfordulás
oldalra,
mindkét
irányba, megközelítőleg nyújtott testtel,
kézen- és fejenátfordulás segítséggel,
tarkóbillenés segítséggel
● Repülő gurulóátfordulás néhány lépés
nekifutásból (fiúk)
● Híd, mérlegállás különböző kiinduló
helyzetekből, a spárga kísérletek
végrehajtásának tökéletesítése
● Vetődések, átguggolások
● A tornagyakorlatok nemre jellemző
összekötő elemeinek alkalmazása
● Összefüggő talajgyakorlat összekötő
elemekkel
− Ugrószekrényen:
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● A korábban elsajátított ugrások
továbbfejlesztése, az első és második ív
növelése
● Gurulóátfordulás előre ugródeszkáról
történő elrugaszkodással
● Hosszába
állított
ugrószekrényen
felguggolás, leterpesztés
● Lányoknak keresztbe, fiúknak hosszába
állított ugrószerényen terpeszátugrás
Lányoknak:
 Gerendán:
● Érintőjárás; hármas lépés fordulatokkal,
szökdelésekkel; mérlegállás; járás
guggolásban; támaszhelyzeten át fel- és
leugrás
● Ülések,
térdelések,
térdelőés
fekvőtámaszok,
támadóállások,
lebegőállások
● Járások
előre,
hátra,
oldalra
utánlépésekkel,
különböző
kartartásokkal és karlendítésekkel
● Fordulatok állásban, guggolásban
● Tarkóállási kísérletek segítséggel
● Leugrások feladatokkal
● Önállóan
összeállított
összefüggő
gyakorlatok
 Felemáskorláton:
● Támaszok, harántülés, térdfüggés,
fekvőfüggés, függőtámasz
● Függésből lendületvétel, átguggolás,
átterpesztés fekvőfüggésbe
● Felugrás támaszba és függésbe
● Kelepfellendülés
alsó
karfára,
segítséggel
● Térdfellendülés alsó karfára, segítséggel
● Leugrás támaszból. Alugrás
Fiúknak:
 Gyűrűn:
● Magas
gyűrűn:
lebegőfüggés,
emelés
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alaplendület,
lefüggésbe,

ereszkedés hátsó lefüggésbe, emelés
lebegőfüggésbe
● Vállátfordulás előre
● Lebegőfüggésből
lendületvétel,
homorított leugrás


Korláton:

● Terpeszülés, támaszok (nyújtott támasz,
hajlított támasz, lebegőtámasz, felkarlebegőtámasz), felkarfüggés
● Alaplendület
támaszban
és
felkarfüggésben
● Támlázás, terpeszpedzés, szökkenés
● Felkarállás
● Gurulás
előre
terpeszülésből
terpeszülésbe
● Lendület előre terpeszülésbe
● Vetődési leugrás, kanyarlati leugrás


Nyújtón:

● Alaplendület
● Kelepfelhúzódás támaszba, kelepforgás;
térdfellendülési kísérletek
● Támaszból ellendülés és homorított
leugrás. Alugrás.

Sportjátékok
− a rajtolási módokat a játékok,
versenyek,
versengések
közben
hatékonyan, kreatívan alkalmazza;
− önállóan képes az életben adódó,
elkerülhetetlen
veszélyhelyzetek
célszerű hárítására.



− a tanult testnevelési, népi és
sportjátékok összetett technikai és
taktikai elemeit kreatívan, az adott
játékhelyzetnek
megfelelően,
célszerűen, készségszinten alkalmazza;
− a szabályjátékok alkotó részese, képes
szabálykövető játékvezetésre;
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Kézilabda:
A labda nélküli technikai elemek – mint az
alaphelyzet, a támadó és védekező
lábmunka,
indulások-megállások,
ütközések, cselezések irányváltással és
lefordulással, felugrások-leérkezések –
célszerű alkalmazása a
folyamatos
játéktevékenységek során
A figyelem megosztását igénylő összetett labdás
koordinációs gyakorlatok egy és több
labdával (pl. háromszög, négyszög, „y”
koordinációs alakzatokban)
1-1, 2-1, 2-2 elleni játékok (labdavezetés, irányés iramváltások, indulócselek alkalmazása)
kapura lövéssel összekapcsolva
Kapura dobások bedőlésből, bevetődésből,
ejtésből, majd különböző lendületszerzési

− játéktevékenységét kreativitást mutató
játék- és együttműködési készség
jellemzi.





módot követő felugrásból, beugrásból,
félaktív, majd aktív védőjátékos ellen
Alapvető szabályok készségszintű elsajátítása,
alkalmazása játéktevékenységben
Területvédekezés (6-0, 5-1) alkalmazása
játékban
A
kapus-alaptechnikák
alkalmazása
játékhelyzetekben
Kosárlabda:
A labda nélküli technikai elemek – mint az
alaphelyzet, a támadó és védekező
lábmunka, a védőtől való elszakadás iramés
irányváltásokkal,
lefordulások,
felugrások egy és két lábról, leérkezések –
készségszintű alkalmazása a folyamatos
játéktevékenységben
A mély és magas labdavezetés egyszerű
formában, majd ütemtartással, a rövid- és
hosszúindulás, az együtemű megállás
folyamatos labdavezetésből, a kétütemű
megállás egy és két labdaleütésből, a
sarkazás, a labdavezetés közben történő
egyszerűbb
irányváltoztatási
módok
célszerű és hatékony alkalmazása a
mérkőzésjátékokban
Labdaátadások különböző módjainak a
játékhelyzethez
igazított
eredményes
végrehajtása
Egy- és kétütemű megállásból tempódobás
gyakorlása, alkalmazása játékban
Emberelőnyös és létszámazonos helyzetekben
gyorsindulások,
lerohanások
kosárra
dobással befejezve
Fektetett dobás gyakorlása félaktív vagy aktív
védő játékos jelenlétében
A
folyamatos
játékban
történő
szabálytalanságok felismerése, a fair play
alkalmazása
Létszámazonos mérkőzésjátékok változatos,
tanulói
kreativitásra
épülő
szabálymódosításokkal
Röplabda:

● A kosárérintés, az alkarérintés, az alsó
egyenes nyitás gyakorlása célfelület
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●

●

●

●
●

●


beiktatásával,
készségszintű
alkalmazása
különböző
játékhelyzetekben
A
felső
egyenes
nyitás
alaptechnikájának
elsajátítása,
gyakorlása célfelületre
Távolról érkező labda megjátszása a
hálóhoz közel helyezkedő feladóhoz
alkar- és kosárérintéssel
Helyezkedési
módok
automatikus
felismerése a különböző csapatlétszámú
játékokban. A 6-6 elleni játék
alapfelállásának ismerete
Forgásszabály önálló és tudatos
alkalmazása
A csapattársak közötti kommunikáció
gyakorlása az eredményes játék
érdekében
3-3 és 4-4 elleni játék könnyített
szabályokkal

Labdarúgás:

● A labda nélküli technikai elemek – mint
a mély súlyponti helyzetben történő
elindulások,
megállások,
irányváltoztatások, támadó és védő
alapmozgások – tudatos és célszerű
alkalmazása a kisjátékokban és a
mérkőzésjátékokban
● Labdavezetések, -átadások és -átvételek
megfelelő módjainak (lábfej különböző
részeivel, talppal, combbal, mellkassal,
fejjel) alkalmazása a kisjátékokban és a
mérkőzésjátékokban
● Rúgások gyakorlása célba belső
csüddel, teljes csüddel, külső csüddel,
állított labdával, mozgásból, valamint
létszámfölényes játékhelyzetekben
● A területvédekezés és emberfogásos
védekezés alkalmazása a játékban
● A
területszerzéssel
történő
emberelőnyös kisjátékokban az üres
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passzsávok
hatékony
megjátszása
időkényszer alatt, a védekező játékos
mozgásirányának alkalmazkodása a
területszerzéssel járó játékhelyzetekhez
● A kapusalaphelyzet gyakorlása, guruló,
félmagas és magas ívelt labdák elfogása.
Kigurítás, kidobás, kirúgás gyakorlása
állított, lepattintott labdával


Floorball

● Labda nélküli technikai elemek – mint
az alapállás, a támadó és védő
alapmozgások, a helyes ütőfogás, ütővel
való haladás, indulások-megállások,
cselezések
irányváltoztatással
–
alkalmazása
kisjátékokban,
mérkőzésjátékokban
● Gondolkodás
és
döntéskészség
gyakorlása egyérintős és kétérintős
játékokkal
● Labdavezetések, átadások, átvételek
megfelelő módjainak alkalmazása
kisjátékokban és mérkőzésjátékokban
● Mozgások passzív, félaktív, aktív védő
elleni palánkra ütött labdával
● Labdatartást fejlesztő játékok
● Kapura
lövések
labdavezetésből
nehezített körülmények között
● Szabad
ütések,
büntető
ütések
kisjátékokban, mérkőzésjátékokban
● Kapusalaphelyzet kialakítása, kapura
lőtt labdák védése, a kapus és a védő
játékosok együttműködése
● Csereszituációk
kisjátékokban
és
mérkőzésjátékokban
● Emberfogásos
védekezés
és
területvédekezés kialakítása
● Létszámazonos kisjátékok a tanulók
által alakított szabályok szerint
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Testnevelés és népi játékok
− a rajtolási módokat a játékok,
versenyek,
versengések
közben
hatékonyan, kreatívan alkalmazza.
− a tanult testnevelési, népi és
sportjátékok összetett technikai és
taktikai elemeit kreatívan, az adott
játékhelyzetnek
megfelelően,
célszerűen, készségszinten alkalmazza;
− játéktevékenységét kreativitást mutató
játék- és együttműködési készség
jellemzi;
− a szabályjátékok alkotó részese, képes
szabálykövető játékvezetésre.

− A különböző testnevelési játékok balesetmegelőzési szabályainak tudatosítása,
következetes betartása
− A dinamikusan változó méretű, alakú
játékterületen
a
figyelemmegosztást
igénylő fogó- és futójátékokban a teljes
játékteret
felölelő
mozgásútvonalak
kialakítása, az üres területek felismerése, a
játéktér határainak érzékelése
− Az azonos pályán párhuzamosan zajló 2
vagy több önálló fogó- és futójátékban az
irányváltoztatások,
az
elindulásokmegállások, cselezések ütközés nélküli
megvalósítása
− A játékhelyzethez igazodó legmegfelelőbb
együttműködési lehetőségek kiválasztására
épülő testnevelési játékok gyakorlása (pl. 3
csapat egymás ellen, joker játékosok az
oldalvonalon)
− Statikus és dinamikus célfelületek
eltalálására törekvő, a sportjátékok
speciális mozgástartalmaira épülő dobások,
rúgások, ütések változatos tömegű és
méretű
eszközöket
felhasználva,
fokozatosan nehezedő gyakorlási feltételek
mellett egyéni és csapatszintű célzó
játékokban
● Társas eséstechnikák gyakorlása (pl.:
társ által kötéllel lábat meghúzva,
térdelőtámaszból
a
társ
általi
kézkihúzással)
● Földharctechnikák, rézsútos (egyik kéz
karra fog, másik kéz a nyak alatt) és
oldalsó leszorítás technika végrehajtása
társon,
valamint
ezekből
való
szabadulások
● A bokasöprés, a nagy külső horogdobás
és
a
nagy
belső
horogdobás
technikájának
elsajátítása
passzív
ellenfélen

Önvédelmi és Küzdősportok
− önállóan képes az életben adódó,
elkerülhetetlen
veszélyhelyzetek
célszerű hárítására.
− a
különböző
eséstechnikák
készségszintű elsajátítása mellett a
választott
küzdősport
speciális
mozgásformáit célszerűen alkalmazza.
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− A sporttevékenységek és a környezeti
hatások
összefüggésrendszerének
ismeretében a pozitív beavatkozási
stratégiák
megismerése,
tanári
segítséggel történő alkalmazása
− A különböző intenzitási kategóriákba
tartozó
egészségmegőrző
mozgásformák ismeretének elmélyítése,
törekvés
azok
alkalmazására
a
mindennapos életvezetésben
− A környezetvédelmi szabályok betartása
és betartatása, a környezettudatos
gondolkodás kialakítása a társak
körében
− Téli és nyári rekreációs sportok
megismerése, készségszintű elsajátítása
(síelés,
korcsolyázás,
jégkorong,
kajakozás,
túrázás,
túrakenuzás,
kerékpártúrák)
− Erdei tornapályák, szabadtéri kondipark
gépeinek,
fitnesztermek
tudatos
használata. Egyszerűbb edzéstervek
önálló összeállítása, tanári segítséggel,
azok végrehajtása
− A szabadban végezhető sportágak
ismeretének további bővítése (futás,
görkorcsolya, túrázás, tájfutás erdőben,
streetball,
strandkézilabda,
strandröplabda,
nordic
walking,
lovaglás, montain bike, görhoki,
sportlövészet, íjászat, tenisz, falmászás,
asztalitenisz,
tollaslabda,
jóga,
kerékpározás)
− Térképolvasás alapjainak, a tájolók
megfelelő használatának elsajátítása, a
turistajelzések ismerete, alkalmazása.
Egyszerűbb túrák tervezése
− A
szabad
levegőn
végzett
mozgásformák
egészségfejlesztő
hatásának, szerepének tudatosítása

Alternatív környezetben űzhető
mozgásformák
− önállóan képes az életben adódó,
elkerülhetetlen
veszélyhelyzetek
célszerű hárítására.
− rendszeresen mozog, edz, sportol a
szabad levegőn, erre − lehetőségeihez
mérten − társait is motiválja;
− a szabadban végzett foglalkozások
során nem csupán ügyel környezete
tisztaságára és rendjére, hanem erre
felhívja társai figyelmét is.
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− Az alternatív környezetben űzhető
sportágak
specifikus
bemelegítő,
levezető,
nyújtó
gyakorlatainak
összeállítása tanári segítséggel, a
gyakorlatok önálló végrehajtása
− Egy tradicionális, természetben űzhető
sportág történetének, meghatározó
magyar
személyiségeinek,
olimpikonjainak megismerése
 Alapvető vízből mentési, életmentési ismeretek
Úszás
− a szárazföldi és az uszodai korrekciós
elsajátítása. Vízből mentés gyakorlása passzív
társsal
gyakorlatait készségszinten sajátítja el,

A korábban tanult úszásnem(ek) folyamatos
azokat tudatosan rögzíti.

− az elsajátított egy (vagy több)
úszásnemben
vízbiztosan,
készségszinten úszik, a természetes
vizekben is;
− önállóan képes az elkerülhetetlen vízi
veszélyhelyzetek célszerű kezelésére;
− önállóan, de tanári ellenőrzés mellett
végez számára megfelelő uszodai
tevékenységet.












gyakorlása, technikájának javítása
A választott újabb úszásnem(ek) megtanulása és
folyamatos gyakorlása
A
tanult
úszásnemekhez
kapcsolódó
rajttechnikák és fordulások elsajátítása
A
folyamatos
úszások
távolságának,
időtartamának fokozatos növelése
Differenciált gyakorlás az egyéni fejlődésnek és
a pszichés állapotnak megfelelően
Aerob állóképesség fejlesztése az úszás
ritmusának alakításával
Anaerob állóképesség fejlesztése rövid távok
többszöri, erőteljes leúszásával
Úszóversenyek. Merülési versenyek, víz alatti
úszóversenyek
Az úszás specifikus bemelegítő, levezető, nyújtó
gyakorlatainak összeállítása tanári segítséggel, a
gyakorlatok önálló végrehajtása
A vízilabdázás és egyéb vízben űzhető sportok
megismerése

DIGITÁLIS KULTÚRA 7.

Témakör
Informatikai eszközök
használata
Infokommunikáció

Ismeretanyagok
A számítógépek felépítése
Digitális információtárolás
Keresés az interneten, böngészés, letöltések
Kommunikáció, levelezés
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Szövegszerkesztés

Bemutatókészítés

Szövegszerkesztés alapjai, mentés, megnyitás,
dokumentumok létrehozása
Szövegbevitel, törlés, bekezdések kialakítása
Karakterformázások, bekezdésformázások
Bemutató készítésének alapjai, alapfogalmak
Diák létrehozása, beállításai
Tartalom létrehozása a diákon, formázási beállítások
Képek, táblázatok létrehozása, formázása
Animációk és áttűnések

FIZIKA 7.
1. Bevezetés a fizikába
1.1. Mérés, adatok pontossága, mért adatok átlaga, becslés
1.2. Hosszúság és mérése
1.3. Térfogat és mérése
1.4. A tömeg és a sűrűség fogalma, mérése
1.5. Az idő mérése
1.6. A hőmérséklet és mérése
2. Mozgás közlekedés és sportolás közben
2.1. A pálya, elmozdulás, út, kölcsönhatás, nehézségi gyorsulás, erő fogalma
2.2. Az egyenes vonalú egyenletes mozgás és a sebességre vonatkozó összefüggés,
számolási feladatok
2.3. Átlagsebesség fogalma, meghatározása
2.4. A szabadesés, a nehézségi gyorsulás, nehézségi erő fogalma
2.5. Newton első törvénye
2.6. Newton második törvénye
3. Lendület és egyensúly
3.1. A lendület, periódusidő, fordulatszám, amplitúdó, rezgésszám rugalmas alakváltozás
fogalma
3.2. Newton harmadik törvénye
3.3. Példák a mindennapi életből energiatakarékosságra
3.4. Egyensúly feltételei
4. Energia
4.1. Energiahordozók csoportosításuk, jellemzésük
4.2. Energiamegmaradás törvénye
4.3. Rugalmas energia, helyzeti energia, mozgási energia, belső energia fogalma
4.4. A teljesítmény fogalma
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Nappali és esti tagozat 9-12. osztály
Tanulmányok alatti vizsga esetén minden tantárgyból
kötelező az írásbeli és szóbeli vizsga

9. osztály
Magyar nyelv 9.
Nappali és esti tagozat
Kommunikáció – fogalma, eszközei, típusai, zavarai; digitális kommunikáció
A kommunikáció fogalma, tényezői és funkciói
A személyközi kommunikáció
A nem nyelvi jelek
A tömegkommunikáció fogalma, típusai és funkciói
A tömegkommunikáció hatása a gondolkodásra és a nyelvre
Médiaműfajok
A digitális kommunikáció jellemzői, szövegtípusai, az új digitális nyelv
II.
A nyelvi rendszer, a nyelv szerkezeti jellemzői, a nyelvi elemzés, a magyar és az
idegen nyelvek
A nyelv mint jelrendszer
A nyelvi szintek
A magyar nyelv hangrendszere
Hangkapcsolódási szabályszerűségek
A szavak felépítése, a szóelemek (szótő, képző, jel, rag)
A magyar nyelv szófaji rendszere:
alapszófajok, mondatszók és viszonyszók
A szószerkezetek (szintagmák)
A mondat fogalma és csoportosítási szempontjai
Az egyszerű mondat:
az alany, az állítmány, a tárgy, a határozók, a jelzők
Az összetett mondat
Az alárendelő összetett mondatok
A mellérendelő összetett mondatok
A többszörösen összetett mondatok
I.
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Irodalom 9.
Nappali és esti tagozat
I.

II.

III.

IV.

Bevezetés az irodalomba – művészet, irodalom
A. Az irodalom és hatása
Karinthy Frigyes: A cirkusz
B. Szerzők, művek párbeszéde
Aiszóposz: A tücsök és a hangya
Hajnóczy Péter: A hangya és a tücsök
Romhányi József: Tücsökdal
C. Népszerű irodalom. Az irodalom határterületei
Arthur Conan Doyle: Sherlock Holmes-történetek (részletek)
D. Műnemi-műfaji rendszer
Az irodalom ősi formái. Mágia, mítosz, mitológia
A. Az ősi magyar hitvilág
Hoppál Mihály: Sámánok. Lelkek és jelképek (részletek)
Irodalom és mozgókép: Jankovics Marcell: Ének a csodaszarvasról (részlet)
B. A görög mitológia
A világ születése; istenek születése és harca; istenek nemzedékei, világkorszakok; az
ember teremtése
Az olimposzi istenek
A görög mitológia híres történetei (Hermész, Dionüszosz, Héraklész tettei, Daidalosz
és Ikarosz, Thészeusz és Ariadné, a Minótaurosz)
C. Egyéb teremtésmítosz
Babiloni teremtésmítosz (részlet)
A görög irodalom
A. Az epika születése
Homérosz: Íliász vagy Odüsszeia (részletek)
B. A görög líra, az időmértékes verselés
Alkaiosz: Az állam hajója
Alkaiosz: Bordal
Szapphó: Aphroditéhez
Szapphó: Édesanyám! Nem perdül a rokka
Anakreón: Töredék a halálról
Anakreón: Gyűlölöm
C. A görög dráma
Színház- és drámatörténet: Szophoklész: Antigoné
A római irodalom
A. A polgárháborúk kora
Catullus: Gyűlölök és szeretek
B. Augustus kora
Vergilius: Aeneis (Első ének, 1-7.sor)
Vergilius: IX. ecloga
Horatius: Thaliarchushoz
Ovidius: Átváltozások
Pygmalion
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V.

VI.

VII.

A Biblia mint kulturális kód
A. Az Ószövetség (részletek)
a) Történeti könyvek
Mózes első könyvéből részletek: Teremtéstörténet, József
Mózes második könyvéből részletek: Kivonulás Egyiptomból (részletek), a
Tízparancsolat
b) Tanító könyvek
Zsoltárok könyve (23., 42.)
B. Újszövetség (részletek)
a) Az „örömhír”
Máté evangéliumából részletek:
Jézus Krisztus születése, megkeresztelése
Jézus Krisztus tanításai: Hegyi beszéd, A magvető példázata
Passió-történet
Jézus feltámadása
Lukács evangéliumából (részletek):
Az irgalmas szamaritánus
A tékozló fiú
Pál apostol Szeretethimnusza
A középkor irodalma
A. Egyházi irodalom
a) Epika:
Szent Ágoston: Vallomások (részlet)
Halotti beszéd és könyörgés
b) Líra
Jacopone da Todi: Himnusz a fájdalmas anyáról
Ómagyar Mária-siralom
B. Lovagi és udvari irodalom
a) Epika
Anonymus: Gesta Hungarorum (részlet)
b) Líra
Walter von der Vogelweide: A hársfaágak csendes árnyán
C. Dante Alighieri: Isteni színjáték – Pokol (részletek)
D. A középkor világi irodalma
vágánsköltészet
Carmina Burana (részlet)
François Villon: A nagy testamentum (részletek)
A reneszánsz irodalma
A. A humanista irodalom
a) Líra
Petrarca: Pó, földi kérgem
Portré: Janus Pannonius
Janus Pannonius: Pannónia dicsérete
Janus Pannonius: Egy dunántúli mandulafáról
b) Epika
Boccaccio: Dekameron, Első nap 3. novella
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TÖRTÉNELEM 9.
Nappali és esti tagozat
Civilizáció és államszervezet az ókorban
A Közel-Kelet civilizációi
− Az állam működése az Óbabiloni Birodalom példáján.
− Tudomány.
− A pénz megjelenése.
A görög civilizáció
− A görög anyagi kultúra öröksége.
− A filozófia és a történetírás.
− A görög embereszmény.
− A hellenisztikus kultúra elterjedése.
Az athéni demokrácia
− Arisztokratikus köztársaság és demokrácia.
− Kleiszthenész és Periklész.
− Az athéni államszervezet és működése.
A római civilizáció
− Római városépítészet, amfiteátrumok, fürdők, vízvezetékek és utak.
− A római jog néhány máig élő alapelve.
− A birodalom kiterjedése és a provinciák (Pannónia).
− A latin nyelv és írás elterjedése.
A római köztársaság
− A vérségi, a vagyoni és a területi elv.
− A római köztársaság államszervezete és működése.
− Köztársaságból egyeduralom: Caesar és Augustus.
Vallások az ókorban
Politeizmus és monoteizmus
− A politeizmus az ókori Keleten.
− Görög és római istenek.
− A zsidó monoteizmus.
A kereszténység kezdete
− Jézus tanításai.
− A páli fordulat.
− Keresztény-üldözések, a kereszténység elterjedése a Római Birodalomban.
− A Szentháromság-tan.
Hódító birodalmak
Egy eurázsiai birodalom: a hunok
− A nomád életmód, harcmodor és államszervezés.
− A népvándorlás.
− A Hun Birodalom.
− Az ókor vége Nyugaton: a Római Birodalom összeomlása.
− Róma örökösei Európa térképén.
Az Arab Birodalom és az iszlám
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− Mohamed tanításai és a Korán.
− Az iszlám kultúra jellegzetességei.
− Az Arab Birodalom és az arab hódítás.
− Az arab hódítás feltartóztatása Európában: Poitiers, Bizánc.
A középkori Európa
A parasztság világa
− A hierarchikus világkép.
− Az uradalom.
− A jobbágyok kötelességei és jogai.
− Az önellátástól az árutermelésig.
− Éhínségek, járványok, felkelések.
Az egyházi rend
− Az egyházi hierarchia, az egyházi intézményrendszer.
− Az egyházszakadás és a 11. századi reform.
− A szerzetesség.
− Az eretnekség.
− Kultúra és oktatás, a középkori egyetemek.
− Román és gótikus építészet – európai és magyar példák.
A nemesi rend
− Az uralkodói hatalom és korlátai (hűbériség, rendiség).
− Lovagi eszmény és lovagi kultúra.
− A keresztes hadjáratok eszméje.
A polgárok világa
− A középkori város és lakói.
− A város kiváltságai (magyar példák alapján).
− A céhek.
− A helyi és távolsági kereskedelem.
− A reneszánsz építészet (európai és magyar példák).
A magyar nép eredete és az Árpád-kor
Magyar őstörténet és honfoglalás
− Az eredet kérdései, a nyelvészet, a régészet, a néprajz és a genetika eredményei.
− A magyar törzsszövetség az Etelközben.
− A honfoglalás okai és menete.
− A kalandozások – a lovas-íjász harcmodor.
Az államalapítás
− Géza és I. (Szent) István államszervező tevékenysége.
− A földbirtokrendszer és a vármegyeszervezet.
− Az egyházszervezés.
A magyar állam megszilárdulása az Árpád-korban
− Szent László, az országépítő.
− Könyves Kálmán törvénykezési reformjai.
− A kül- és belpolitika új irányai: III. Béla uralkodása.
− II. András kora: az átalakuló társadalom.
− Újjáépítés a tatárjárás után: IV. Béla.
− Az Árpádok európai kapcsolatai.
A középkori Magyar Királyság fénykora
Az Anjouk
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− A királyi hatalom újbóli megszilárdítása I. Károly idején.
− A visegrádi királytalálkozó.
− Az 1351-es törvények.
− Nagy Lajos hadjáratai.
A török fenyegetés árnyékában
− Az Oszmán Birodalom.
− Török hódítás a Balkánon.
− Luxemburgi Zsigmond, a közép-európai uralkodó és a török veszély.
− Hunyadi János, a politikus és hadvezér.
− Hunyadi János törökellenes harcai.
Hunyadi Mátyás
− Mátyás útja a trónig.
− A központosított királyi hatalom.
− Jövedelmek és kiadások.
− Birodalomépítő tervek.
− Aktív védelem a török ellen.
A magyar középkor kulturális hagyatéka
− Honfoglalás kori leletek.
− A Szent Korona.
− Várak, királyi udvar, kolostorok, templomok.
− Magyar geszták, krónikák és szentek legendái.

MATEMATIKA 9.
Nappali tagozat

Esti tagozat

9. osztály
0
Részhalmaz fogalma
Halmazműveletek: Unió, metszet, különbség
Alaphalmaz, komplementer halmaz
Számhalmazok: természetes számok, egész
számok, racionális számok, irracionális
számok, valós számok
Szitaformula
Intervallum fogalma, fajtái
Adott tulajdonságú ponthalmazok
Egyszerű kombinatorikai feladatok:
leszámlálás, sorbarendezés
Számhalmazok, műveletek
Műveletek számhalmazokban, számolás
törtekkel
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Racionális és irracionális számok
Arányosság, arányos osztás
Százalékszámítás
I.
Számtan, algebra
Hatványozás fogalma, hatványozás 0 és
negatív kitevőre
Hatványozás azonosságai
Számok abszolút értéke
Számok helyiértékes alakjai
Számok normál alakja
Nevezetes azonosságok
Algebrai törtek, algebrai kifejezések
egyszerűbb alakra hozása
Elsőfokú egyenletek megoldása különböző
módszerekkel (mérlegelv, ábrázolás)
Egyenletek értelmezési tartománya,
értékkészlete
Elsőfokú kétismeretlenes egyenletrendszer
megoldása
Egy abszolút értéket tartalmazó egyenleteket
Függvények, összefüggések,
sorozatok
Függvény megadása, elemi tulajdonságai
Lineáris függvény, lineáris kapcsolatok,
meredekség
Az abszolútérték függvény ábrázolása és
tulajdonságai
A négyzetgyök függvény ábrázolása és
tulajdonságai
Fordított arányosság függvénye, tulajdonságai
Egyenlet, egyenletrendszer megoldása grafikus
úton
A másodfokú függvény ábrázolása és
tulajdonságai
Függvény-transzformációk
II.

III.
Geometria
Alapfogalmak
Térelemek, távolságok, szögek értelmezése
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A háromszög nevezetes vonalai, körei (beírt és
köréírt kör, belső szögfelező, külső
szögfelezők, magasságvonal, súlyvonal,
oldalfelező merőleges)
Konvex sokszögek és tulajdonságai (átlók
száma, belső szögek összege, szabályos
sokszög belső szögének kiszámolása)
Kör és részei (ív, húr, szelő, körcikk, körszelet)
Thalesz-tétele és alkalmazásai
Pithagorasz-tétele
Egybevágóság, szimmetria
Egybevágósági transzformációk (középpontos
és tengelyes tükrözés, eltolás, forgatás adott
pont körül)
Négyszögek csoportosítása szimmetriák szerint
Nevezetes négyszögek területe
Egyszerű szerkesztési feladatok
Vektorok, vektorok összege, vektorok szorzása
valós számmal
IV.

Valószínűség, statisztika

NÉMET NYELV 9.
Nappali és esti tagozat
2. nyelv / kezdő / A1II.
Téma, szókincs
Szabadidős tevékenységekről beszélni

Nyelvtan
Szabályos igék ragozása jelen időben egyes
számban: machen, gehen, spielen usw.
Tagadás: nicht
Eldöntendő kérdések

Igék + gern
Szabadidős tevékenységekről beszélni
(Németországban)

Szabályos igék ragozása jelen időben többes
számban
Személyes névmások: wir, ihr, sie

Igék
Úticélokat megnevezni

Országnevek névelővel és névelő nélkül
egyes és többes számban: die Türkei, die
Niederlande
reisen nach/in die

Országnevek
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I.

Téma, szókincs

Nyelvtan

Köszönés találkozáskor, búcsúzáskor,
bemutatkozás

Személyes névmások: ich,du, er/sie, Sie
Kiegészítendő kérdések: Wie? Wer?
Igék: sein, heißen, kommen aus (egyes
számban)

Köszönési formák,
Igék: sein, heißen, kommen aus
Kedvelés kifejezése.

Mögen: ich mag, er/sie mag
Kijelentő mondat.

Nemzetközi szavak,
Kötőszavak: und, oder
Tárgyakra kérdezni, azokat
megnevezni

Gyakori főnevek egyes számban.
Hosszú, rövid magánhangzók

Hétköznapokkal kapcsolatos, gyakori
főnevek: Handy, Buch, Tasche usw.
Tárgyakra kérdezni, azokat németül
megnevezni

Határozott névelő: der, die, das
Gyakori főnevek többes számban

Hétköznapokkal kapcsolatos, gyakori
főnevek: Handy, Buch, Tasche usw.

Szavakat betűzni.
A német ABC.
Ajándékokról beszélni

Határozott névelő
Határozatlan névelő: ein, eine
Tagadó névmás: kein, keine

Jellemző ajándékok német nyelvű
országokból
Árak után érdeklődni, Az erre vonatkozó
kérdéseket megválaszolni

Kiegészítendő kérdés: Was kostet das?
Kijelentő mondat

kosten,
Számok 1-től 100-ig
Melléknevek: billig, teuer
Lakóhelyet, beszélt nyelvet megnevezni

Ich wohne in…

Nyelvek: Deutsch, Englisch, Spanisch
usw.
Ich wohne in …
Ich spreche …
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III.

Téma, szókincs
Párbeszéd: vásárlás

Nyelvtan
essen ige
Időhatározók: oft, selten, nie
viel, wenig
man általános alany
Főnevek helyettesítése személyes
névmásokkal.

Élelmiszerek
Élelmiszereket leírni
Élelmiszerekkel kapcsolatos
melléknevek: süß, salzig usw.
Étkezési szokásokról beszélni

Összetett főnevek,
Szóhangsúly

Élelmiszerek
Statisztikát értelmezni

mögen ige

Gyorséttermi, ételek, italok
Párbeszéd: ételrendelés

Határozatlan névelő tárgy esete
Tagadónévmás: kein, keine
haben ige
nehmen ige

Ételek, italok
Egy édesség bemutatása, jellemzése
Desszertek a német nyelvű
országokban: Sachertorte,
Käsekuchen

IV.

Téma, szókincs
Nyelvtan
Mindennapi tevékenységekről beszélni Tőhangváltós igék: lesen, sprechen,
fahren, schlafen
Időhatározók, napszakok, a hét napjai
Munkáról, foglalkozásról beszélni

Időhatározók: von … bis, um, am,

Foglalkozások
Hivatalos idő kifejezése

Elváló igekötős igék
Mondatkeret

Óra, perc
Blogot olvasni, vasárnapi
tevékenységekről beszélni

Módbeli segédige: wollen

Vasárnapi tevékenységek
Tevékenységekről beszélni

Módbeli segédige: müssen
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Tevékenységek
Időpontra kérdezni, időpontot megadni Es ist ……
Nem hivatalos idő

V.

Téma, szókincs
Családról beszélni, személyes adatok,
kívánságok
Család
Családi kapcsolatokról beszélni

Nyelvtan
Birtokos névmások

Birtokos névmások

Család, családtagok
Rövid kívánságok, tanácsok: Bleib
gesund! Denk positiv! usw.
Kívánságokról, álmokról beszélni,
azokról véleményt nyilvánítani

Felszólító mód: E/2, T/2.
Módbeli segédige: können,
möchten

Érzések,
Das finde ich …
Das ist
Szöveget összefoglalni

sein, haben Präteritum alakjai egyes szám
1. és 3. személyben

ist/war
hat/hatte
Dalt megérteni és értékelni

Ismétlés: módbeli segédigék

müssen, wollen, können, möchten
Melléknevek: witzig, cool, langweilig
usw.
VI.

Téma, szókincs
Helyeket a városban megadni

Nyelvtan
in, auf, an + Dativ

Helyek: im Café, auf dem Boot
Helyeket a városban megadni

Von… zu + Dativ

Helyek: Flohmarkt, Einkaufszentrum
usw.
Útbaigazítás

Felszólító mód: Sie
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Nevezetességek Berlinben,
Irányok
Elmúlt eseményekről beszámolni

Perfekt haben és sein segédigével

Igék, időhatározók: vor 2 Jahren
Ki mit csinált?

Perfekt és a mondatkeret

Tevékenységek a városban
Időpontokat megadni

war/hatte

Évszámok 2000 felett
VII. Téma, szókincs
Helyekről a természetben beszélni

Nyelvtan
Es gibt + Akkusativ

Helyek: Wald, Berg, Wald, Meer usw.
Élményekről a természetben beszélni

Perfekt (szabályos és rendhagyó igék)

Tevékenységek a természetben: Fische
fangen, im Weingarten arbeiten
Szabadidős tevékenységekről beszélni

in, an, auf + Akkusativ

Szabadidős tevékenységek
Időjárásról beszélni

Módbeli segédige: können

Időjárás, évszakok
Tiltás kifejezése

Módbeli segédige: dürfen
„ich”-hang, „ ach”-hang

Das darfst du nicht!
Sportról, közérzetről beszélni
Sport: Rad fahren, joggen,
Rückenschmerzen haben usw.

Perfekt: -ieren végű igék
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I.

Téma, szókincs

Nyelvtan

Köszönés találkozáskor, búcsúzáskor,
bemutatkozás

Személyes névmások: ich,du, er/sie, Sie
Kiegészítendő kérdések: Wie? Wer?
Igék: sein, heißen, kommen aus (egyes
számban)

Köszönési formák,
Igék: sein, heißen, kommen aus
Kedvelés kifejezése.

Mögen: ich mag, er/sie mag
Kijelentő mondat.

Nemzetközi szavak,
Kötőszavak: und, oder
Tárgyakra kérdezni, azokat
megnevezni

Gyakori főnevek egyes számban.
Hosszú, rövid magánhangzók

Hétköznapokkal kapcsolatos, gyakori
főnevek: Handy, Buch, Tasche usw.
Tárgyakra kérdezni, azokat németül
megnevezni

Határozott névelő: der, die, das
Gyakori főnevek többes számban

Hétköznapokkal kapcsolatos, gyakori
főnevek: Handy, Buch, Tasche usw.

Szavakat betűzni.
A német ABC.

Határozott névelő

9. osztály / 2. nyelv / haladó / A1
vizsga típusa: írásbeli, szóbeli
II.

Téma, szókincs
Szabadidős tevékenységekről beszélni
Igék + gern

Szabadidős tevékenységekről beszélni
(Németországban)
Igék
Úticélokat megnevezni

Nyelvtan
Szabályos igék ragozása jelen időben
egyes számban: machen, gehen, spielen
usw.
Tagadás: nicht
Eldöntendő kérdések
Szabályos igék ragozása jelen időben
többes számban
Személyes névmások: wir, ihr, sie
Országnevek névelővel és névelő nélkül
egyes és többes számban: die Türkei, die
Niederlande

Országnevek
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reisen nach/in die
Határozatlan névelő: ein, eine
Tagadó névmás: kein, keine

Ajándékokról beszélni
Jellemző ajándékok német nyelvű
országokból
Árak után érdeklődni, Az erre
vonatkozó kérdéseket megválaszolni

Kiegészítendő kérdés: Was kostet das?
Kijelentő mondat

kosten,
Számok 1-től 100-ig
Melléknevek: billig, teuer
Lakóhelyet, beszélt nyelvet
megnevezni

Ich wohne in…

Nyelvek: Deutsch, Englisch, Spanisch
usw.
Ich wohne in …
Ich spreche …

III.

Téma, szókincs
Párbeszéd: vásárlás

Nyelvtan
essen ige
Időhatározók: oft, selten, nie
viel, wenig
man általános alany
Főnevek helyettesítése személyes
névmásokkal.

Élelmiszerek
Élelmiszereket leírni
Élelmiszerekkel kapcsolatos
melléknevek: süß, salzig usw.
Étkezési szokásokról beszélni

Összetett főnevek,
Szóhangsúly

Élelmiszerek
Statisztikát értelmezni

mögen ige

Gyorséttermi, ételek, italok
Párbeszéd: ételrendelés

Határozatlan névelő tárgy esete
Tagadónévmás: kein, keine
haben ige
nehmen ige

Ételek, italok
Egy édesség bemutatása, jellemzése
Desszertek a német nyelvű
országokban: Sachertorte,
Käsekuchen
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IV.

Téma, szókincs
Nyelvtan
Mindennapi tevékenységekről beszélni Tőhangváltós igék: lesen, sprechen,
fahren, schlafen
Időhatározók, napszakok, a hét napjai
Munkáról, foglalkozásról beszélni

Időhatározók: von … bis, um, am,

Foglalkozások
Hivatalos idő kifejezése

Elváló igekötős igék
Mondatkeret

Óra, perc
Blogot olvasni, vasárnapi
tevékenységekről beszélni

Módbeli segédige: wollen

Vasárnapi tevékenységek
Tevékenységekről beszélni

Módbeli segédige: müssen

Tevékenységek
Időpontra kérdezni, időpontot megadni Es ist ……
Nem hivatalos idő

V.

Téma, szókincs
Családról beszélni, személyes adatok,
kívánságok
Család
Családi kapcsolatokról beszélni

Nyelvtan
Birtokos névmások

Birtokos névmások

Család, családtagok
Rövid kívánságok, tanácsok: Bleib
gesund! Denk positiv! usw.
Kívánságokról, álmokról beszélni,
azokról véleményt nyilvánítani

Felszólító mód: E/2, T/2.
Módbeli segédige: können,
möchten

Érzések,
Das finde ich …
Das ist
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Szöveget összefoglalni

sein, haben Präteritum alakjai egyes szám
1. és 3. személyben

ist/war
hat/hatte
Dalt megérteni és értékelni

Ismétlés: módbeli segédigék

müssen, wollen, können, möchten
Melléknevek: witzig, cool, langweilig
usw.

VI.

Téma, szókincs
Helyeket a városban megadni

Nyelvtan
in, auf, an + Dativ

Helyek: im Café, auf dem Boot
Helyeket a városban megadni

Von… zu + Dativ

Helyek: Flohmarkt, Einkaufszentrum
usw.
Útbaigazítás

Felszólító mód: Sie

Nevezetességek Berlinben,
Irányok
Elmúlt eseményekről beszámolni

Perfekt haben és sein segédigével

Igék, időhatározók: vor 2 Jahren
Ki mit csinált?

Perfekt és a mondatkeret

Tevékenységek a városban
Időpontokat megadni

war/hatte

Évszámok 2000 felett
VII. Téma, szókincs
Helyekről a természetben beszélni

Nyelvtan
Es gibt + Akkusativ

Helyek: Wald, Berg, Wald, Meer usw.
Élményekről a természetben beszélni

Perfekt (szabályos és rendhagyó igék)

Tevékenységek a természetben: Fische
fangen, im Weingarten arbeiten
Szabadidős tevékenységekről beszélni
Szabadidős tevékenységek
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in, an, auf + Akkusativ

Időjárásról beszélni

Módbeli segédige: können

Időjárás, évszakok
Tiltás kifejezése

Módbeli segédige: dürfen
„ich”-hang, „ ach”-hang

Das darfst du nicht!
Sportról, közérzetről beszélni
Sport: Rad fahren, joggen,
Rückenschmerzen haben usw.

Perfekt: -ieren végű igék

VIII. Téma, szókincs
Lakóhelyről, bérleti díjról beszélni

Nyelvtan
für + Akkusativ

100 feletti számok, égtájak
Lakóhelyet leírni

auf, in + határozatlan névelő részes
esetben

Lakóhelyek
Hol, kivel, kinél lakni

in, bei, mit + birtokos névmás részes
esetben

Lakás
Szobáról, berendezési tárgyakról
beszélni

in, auf

Összetett szavak: ige + főnév:
Schlafzimmer, Arbeitszimmer usw.
Kedvenc tárgyakról beszélni

Ohne + Akkusativ
Személyes névmás tárgy esetben E/3. T/3.

Lieblingsding …
Ich brauche …
Ich mag …
Rövid üzeneteket megérteni

Személyes névmás tárgy esetben E/1,2.
T/1,2.

Rövid üzenetek: Ich brauche…
Holst du mich ab?
usw.
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IX.

Téma, szókincs
Statisztikát, felmérést elemezni

Nyelvtan
Határozatlan névmások: alle, viele,
wenige, niemand

Dolgok és ötletek leírása
Ki mit oszt meg?

Birtokos névmás tárgy esetben

Melléknevek dolgok és ötletek
leírásához: glücklich, praktisch, kreativ
usw.
Beszélgetést megérteni, véleményt
nyilvánítani
teilen, brauchen, finden
Ruhadarabokról beszélni, tetszést
nyilvánítani

Birtokos névmás tárgy esetben

Részes esettel álló kifejezések: das gefällt
mir, sie passt mir nicht
Hosszú és rövid hangzók

Ruhadarabok, színek, melléknevek
Hirdetést feladni (valamit hirdetésben
keresni)

Részes esettel álló kifejezések: ich helfe
dir, ich gebe dir, ich zeige dir

Wer hilft mir? Ich gebe dir Tipps.
Mesét megérteni

Határozott névelő részes esetben

Zuerst, dann, danach, zum Schluss

X.

Téma, szókincs
Ünnepekről beszélni

Nyelvtan
Mutatónévmás: der, das, die

Ünnepek
Dátumot megadni

am + Dativ: (idő kifejezése)

Sorszámnevek, dátum
Meghívót írni és jókívánságokat
kifejezni

am + Dativ: (idő kifejezése)

Meghívás
Űrlapot kitölteni

Elváló- és nem elváló igekötős igék

Igék
Beszélgetés étkezés közben

Eldöntendő és kiegészítendő kérdések.

Szavak, kifejezések az étkezés
közbeni beszélgetéshez
Valamit megindokolni
Dalt megérteni

A denn kötőszó

Indoklás
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ANGOL NYELV
Nappali tagozat
9. évfolyam – kezdő csoport
Fogalomkörök és azok nyelvi
kifejezései

Téma és szókincs















bemutatkozás,
köszönés,
létige
számok 1-20, napok,
létige kérdő, tagadó alakja
országok, nyelvek
számok 21-100
osztályterem:
dolgok,
tárgyak
megnevezése, betűzés
betűzés, birtokviszonyok



hétköznapi
dolgok,
berendezési tárgyak
egyes és többes szám,
közelre és távolra mutató
névmások
gyakori melléknevek, színek
népszerű foglalkozások
gyakori érzések
útbaigazítás, felszólítás



























hétköznapi cselekvések
élet Nagy-Britanniában
gyakori foglalkozások
egyenruhák
társkeresés
információ kérése, adása
szóban és írásban
az első nap az irodában
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létezés
kifejezése:
jelenidejűség: a be alakjai
személyes névmás birtokos
esete
szövegösszetartó eszközök:
személyes
névmás
alanyesete
udvarias
kérdések:
Can you...?
Would you like...?
határozatlan névelő: a/an
többes szám kifejezése
mutató névmások:
this / that / these / those
szó végi –s és –es és
th kiejtése
melléknevek
helye
a
mondatban
rövid
és
hosszú
magánhangzók kiejtése
szövegösszetartó
elemek:
quite, very, really
felszólító mód: Let’s...
jelenidejűség:
Present
Simple kijelentés, tagadás
jelen idejű kérdések
kérdések
szórendje
és
hangsúlyozása
időbeliség: a pontos idő

Fogalomkörök és azok nyelvi
kifejezései

Téma és szókincs






család, családtagok, közeli
barátok
a stresszes hétköznapok,
napirend
hétköznapi
időbeosztás,
információ kérése, adása
az idő









tehetségek
szomszédok
hétköznapi cselekvések
időjárás, évszakok
látnivalók Londonban
ruhavásárlás
telefonos szerepjáték






















olvasási szokások
irodalmi szövegek olvasása
kedvenc időtöltés
dátumok, sorszámnevek
hónapok, időjárás
zenehallgatási
szokások,
hangszerek
Egy amerikai város, városok
leírása
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birtokviszonyok: Whose?,
idő- és térbeliség: at, in, on
prepozíciók
időbeliség:
gyakoriságot
kifejező határozószavak
szövegösszefüggés:
határozószavak helye a
mondatban
modalitás:
képesség,
engedély, tiltás kifejezése:
can, can’t
jelenidejűség:
Present
Continuous:
kijelentés,
kérdés, tagadás
szókincs: összetett igék
Present Simple és Present
Continuous összehasonlítása
szókincs: ruházat

személyes
névmás
tárgyesete
a like ige használata
Present Simple és Present
Continuous
összehasonlítása: be vagy do
segédige használata

Fogalomkörök és azok nyelvi
kifejezései

Téma és szókincs





A Nemzeti Portrégaléria;
foglalkozások
történetmesélés
egy emlékezetes este
eltévedés, útbaigazítás
városnézés, szerepjáték

múltidejűség: a létige múlt ideje:
was, were
kijelentés, kérdés, tagadás
Past Simple: kijelentés, kérdés,
tagadás
szabályos igék múlt idejű alakja, ed kiejtése
időbeli viszonyok:
múlt idejű időhatározók
szabályos és rendhagyó igék múlt
idejű alakja
rögzült igekapcsolatok:
go, get, have
tájékozódás térben: útbaigazítással
kapcsolatos szókincs







egy gyilkosság története
rendőrségi kihallgatás
a ház részei
saját otthon bemutatása
helyek leírása

múltidejűség: szabályos és
rendhagyó igék
térbeli viszonyok:
there is, there are,
there was, there were
helyet és mozgást kifejező
prepozíciók



ételek,
mennyiségek,
mértékegységek
ételek tárolása
összehasonlítás
étrendje
mennyiség kifejezése
Étteremben
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mennyiségi viszonyok:
megszámlálható
és
megszámlálhatatlan főnevek
a/an, the, some, any
kérdések:
how much, how many
minőségi
viszonyok:
melléknévfokozás:
a
melléknevek középfok
számnevek

Fogalomkörök és azok nyelvi
kifejezései

Téma és szókincs









a legveszélyesebb útvonal
épületek és helyek
összehasonlítás
kerékpárral veszélyes úton
a világ
going to – tervek a jövőre
nyaralás, utazás
hivatalos email – foglalás












első benyomások
gyakori határozószavak
életcélok, szándékok
igék + to infinitive
férfiak, nők és az internet
névelők
szálloda, repülőtér
tömegközlekedés








könyvek és filmek
eddigi élettapasztalatok
rendhagyó igék 3. alakja
szavak
szemantikai
csoportosítása



minőségi
viszonyok:
melléknévfokozás:
a
melléknevek felső foka
jövőidejűség: going to jövő
idő (tervezés és jóslás):
kijelentés, kérdés, tagadás
időbeli viszonyok:
jövő idejű időhatározók
rögzült igekapcsolatok






minőségi viszonyok: mód- és
fokhatározók
szóképzés:
melléknévből
határozószó
rögzült igei vonzatok:
to + Infinitive
szókincs:
az
internet
szövegösszetartó
elemek:
névelők: a/an, the, --






múltidejűség:
Present
Perfect használata
kijelentés, kérdés, tagadás
szabályos és rendhagyó igék
3. alakja, helyes kiejtése
Present Perfect és Simple
Past igeidők használatának
összehasonlítása
kérdésfeltevés






9. évfolyam – középhaladó csoport
Témakör(ök)







Nyelvtan, szókincs

személyes bemutatkozás
információ kérése
emberek jellemzése
egy ismert személy bemutatása
ruházat
egy híres festmény leírása
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egyszerű és folyamatos jelen
(present simple / continuous)
kérdő szórend
tér- és időbeli viszonyok
prepozíciók

Témakör(ök)






Nyelvtan, szókincs

nyaralás
élmények
híres fotók
a múlt emlékei
rögzült
szókapcsolatok:
hétköznapi cselekvések

















tervek, álmok
repülőtér
személyes találkozások
jövőbeli tervek (jövő idejű
alakok használata)
utazási tervek
szavak definiálása
szótárhasználat







szülők és tizenévesek
háztartási feladatok
divat, vásárlás
vásárlás, online vásárlás
hétvégi időtöltések
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múltidejűség: Simple Past
szabályos és rendhagyó igék
múltideje
kiejtés: –ed végződés
múltidejűség:
Past
Countinuous
időbeli
viszonyok:
prepozíciók
kiejtés:
mondathangsúlyozás
szövegösszefüggés elemei:
események
időbeli
sorrendje, időhatározók
kiejtés: szóhangsúlyok
jövőidejűség:
going
to
használata (tervek, jóslás)
jövőidejűség:
Present
Contiunuous
vonzatos igék:
ige + prepozíció
szövegösszetartó
elemek:
nem-kijelölő
vonatkozói
mellékmondat, vonatkozó
névmások
jelenidejűség:
Present
Perfect használata
időbeli viszonyok:
yet, just, already
Present Perfect és Simple
Past igeidők használatának
összehasonlítása
határozatlan, általános és
tagadó
névmások:
something,
anything,
nothing stb.
minőségi viszonyok: –ed és
–ing végű melléknevek

Témakör(ök)








Nyelvtan, szókincs

felgyorsult életmód
életmódok összehasonlítása
nagyvárosok, fővárosok
lakóhely bemutatása
étkezési szokások
egészséges életmód (interjú)
dolgok,
személyek
összehasonlítása





















pesszimista vagy optimista
életszemlélet
ellentétes jelentésű igék
ígéretek
a
will/won’t
használata
szituációkban
vonzatos igék: ige + back
mit, hogyan kell csinálni?
mi a boldogság?
beszélgetés: ki mitől boldog?
nyelvtanulás egy hónap alatt
szabályok
információ kérése írásban
a
patikában,
hétköznapi
betegségek tünetei
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minőségi
viszonyok:
melléknevek és határozók
összehasonlítása, középfok,
as ... as
kiejtés:
mondathangsúlyozás
minőségi
viszonyok:
melléknevek felsőfoka
időbeli viszonyok: ever (+
present perfect)
kiejtés:
szóés
mondathangsúly
mennyiségi viszonyok:
too, (not) enough
jövőidejűség: will, won’t
(jóslás)
jövőidejűség: will, won’t
(hirtelen döntés, felajánlás,
ígéret)
időbeli viszonyok: az eddig
tanult igeidők átismétlése
vonzatos melléknevek
rögzült igei vonzatok:
to + Infinitive használata
rögzült igei vonzatok:
Gerund használata
modalitás:
kötelezettség, tiltás:
must, mustn’t,
have to, don’t have to
használata
minőségi
viszonyok:
fokhatározók (very, quite
stb.)
birtokviszonyok: have got
használata

Témakör(ök)






Nyelvtan, szókincs

tanács kérése, tanács adása
feltételek
összetéveszthető
igék
/
természeti katasztrófák
irodalmi mű: novella
kreatív írás: novella folytatása


























’Mit tennél? – reagálás
vészhelyzetben
állatvilág
félelmek, fóbiák
fóbiák lehetséges kezelése
életrajzok, életutak
az élet fontos eseményei és
fordulópontjai
egy idős személy életútja
(életrajz)
Útbaigazítás,
tömegközlekedés
kommunikációs gyakorlatok bocsánatkérés
feltalálónők híres találmányai
kvízkérdések (passzív igék)
iskolatípusok, tantárgyak
iskolai teljesítmények
beszélgetés a múltról
személyes
döntések,
választások
saját döntéseink - interjú
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modalitás: tanácsadás:
should, shouldn’t
logikai
viszonyok:
feltételesség:
First Conditional
minőségi
viszonyok:
módhatározók
birtokviszonyok: birtokos
névmások
használata
állítmányként (mine, yours
stb.)
szóképzés: melléknevekből
határozószavak
logikai
viszonyok:
feltételesség:
Second Conditional
időbeli
viszonyok:
időtartam: for, since (+
present perfect)
múltidejűség:
Present
Perfect és Simple Past
használatának
összehasonlítása

jelenidejűség:
Present
Passive
múltidejűség:
used
to
(kijelentés, tagadás)
modalitás: lehetőség: might
használata

Témakör(ök)








Nyelvtan, szókincs

sport, mozgás
vesztesek
futball a tévében (vélemény
kifejtése)
alvási és ébredési szokások
kérdőív, interjú
véletlenek
hasonlóság kifejezése
 meghökkentő hírek
 történetmesélés
 pletykálás
 say / tell használata






térbeli viszonyok:
mozgást jelentő prepozíciók
összetett igék szórendje
szövegösszetartó elemek: so és
neither használata








múltidejűség: Past Perfect
függő beszéd:
reporting verbs
kérések, kérdések
múltidejűség
alanyra vonatkozó kérdések
(segédige nélkül)

9. évfolyam – haladó csoport
Témakör(ök)







Nyelvtan, szókincs

ételek, étkezés, főzés
étkezési szokások, egészséges
táplálkozás
a családi élet változásai
a család hatása a személyiségre
személyiségjegyek
egy jó barát bemutatása
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jelenidejűség:
Present
Simple
és
Present
Continuous összehasonlítása
action / non-action verbs
jövőidejűség:
Present
Continuous, going to, will /
won’t összehasonlítása
szövegösszetartó eszközök:
each other
melléknevek végződései
(-ous, -ble, -ive, -ly stb.)
How + adjective
What + noun

Témakör(ök)


























Nyelvtan, szókincs

pénzügyek, gazdaság, pénzzel
kapcsolatos kifejezések
költeni vagy megtakarítani?
eddigi élettapasztalatok, új
életet kezdeni
jótékonysági tevékenységek
köszönő levél
nagyvárosi
közlekedés,
tömegközlekedés,
utazás,
útbaigazítás
közlekedés - biztonság, felelős
magatartás
a lakóhely közlekedése
sztereotípiák, férfiak és nők
szerepe a társadalomban
férfiak és nők szerepe a
családban
siker és sikertelenség
új készségek elsajátítása
hatékony nyelvtanulási tippek
mobilhasználati etikett
illemszabályok és család
véleménynyilvánítás közösségi
oldalakon
modern illemszabályok
sport: szereplők, eszközök,
helyszínek, tevékenységek
sport babonák
híres
sportesemények
és
sportolók, anekdoták
egy megtörtént este
szerelem első látásra
kapcsolatok, ismerkedés
közösségi média használata
kommunikációs gyakorlat érvelés
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múltidejűség:
Present
Perfect és Past Simple
összehasonlítása
 Present Perfect Continuous
 időbeli viszonyok: for / since
használata
 erős
melléknevek
használata,
 minőségi viszonyok: a
melléknevek
és
határozószavak közép- és
felsőfoka
 szövegösszetartó eszközök:
névelők használata: a / an,
the, no article
 állandósult szókapcsolatok:
igék vagy melléknevek +
prepozíciók
 modalitás: can, could, be
able to használata
 -ed / -ing végződésű
melléknevek
 szövegösszetartó eszközök:
reflexive pronouns
 modalitás:
kötelesség
kifejezése: must, have to,
should
 múltidejűség: should have
 múltidejűség: Past Simple,
Past
Continuous,
Past
Perfect összehasonlítása
 múltidejűség,
időbeli
viszonyok: usually és used
to használata

Témakör(ök)























Nyelvtan, szókincs

mozi, filmek, műfajok, a
filmkészítés
szereplői,
eszközei, tevékenységei
híres filmek és filmjelenetek,
anekdoták
egy film bemutatása
első benyomások, profilképek
a közösségi médiában
az emberi test, testrészek,
cselekvések, a külső leírása
az első benyomások fontossága
és az ítélkezés veszélyei, híres
emberek





iskolarendszer, iskolatípusok,
iskolai
tevékenységek,
gyereknevelés
egy különleges iskola fiúknak
zseniális tanulók
az ideális otthon
lakóhely, épületek, házak,
otthonok
híres emberek otthona
eladás és vásárlás
vásárlás és eladás, modern
vásárlási szokások
vásárlói panaszok
vásárlói panaszlevél
a munka világa: szereplők,
helyszínek, tevékenységek
az ideális munka
üzleti ötletek
egy termék bemutatása
állásra
jelentkezés
dokumentumai
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Passive használata minden
igeidőben – elmélet és
gyakorlat
modalitás:
következtetés,
valószínűség
kifejezése:
might, can’t, must

logikai viszonyok: First
Conditional,
jövő
idő
kifejezése: when, until
make és let igék használata
logikai viszonyok: Second
Conditional

függő beszéd: kijelentés és
kérdés
szóképzés: igéből főnév
igealakok: gerunds and
infinitives

Témakör(ök)













Nyelvtan, szókincs

szerencsés találkozások
a szerencse szerepe híres
személyek karrierjében
infokommunikációs eszközök
információáradat
elektronikai
berendezések,
modern
médiahasználat,
információáradat
az okostelefonok előnye és
hátránya



korunk hősei
egy érdekes vagy sikeres
személy bemutatása
brit ikonok
bűnözés, bünözők
híres
bűncselekmények,
megoldatlan rejtélyek
rendőrségi kihallgatás










logikai viszonyok: Third
Conditional
szóképzés: melléknevek és
határozószavak
mennyiségi viszonyok: a
little, a few, a lot, enough,
too much, too many stb.
rögzült igei szókapcsolatok
(phrasal verbs)
szövegösszetartó eszközök:
kijelölő és nem kijelölő
vonatkozói mellékmondatok
összetett szavak
szövegösszetartó eszközök:
visszakérdezés („ugye?”)

ANGOL NYELV 9.
Esti tagozat
9. osztály













Topics
Greeting, Introduction
Countries any
nationalities
Numbers
Jobs
Everyday activities,
daily routine
Days of the week
Free time
Family and social life
Furniture and
appliances
Rooms, parts of the
flat
Places in a town, city















Grammar
to be
These/Those
Plurals
Possessive
adjectives
Question words
Present Simple
Preposition of time
would like/want to
like, love + ing
Adverbs of
frequency
Preposition of place
There is / there are
Countable,
uncountable nouns
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Writing
An e-mail describing
one’s neighbourhood
An e-mail giving
news
Set phrases for letters
and e-mails
A paragraph about
people’s eating
habits
A paragraph giving
advice
An e-mail asking for
advice













Seasons, weather and
climate
Food and drink
Ordering meals
Parts of the body
Ailments
Phrases related to
fitness
School
Jobs and work
Shopping
Science
Tourism







some, any, no
How much, how
many
a few, few, a little,
little
Object personal
pronouns
the verb should

Fogalomkörök és azok nyelvi
kifejezései

Téma és szókincs

Bemutatkozás, mások bemutatása
A létige (ser) alakjai jelen időben
Személyes adatok, származás, élet- Számnevek
kor, telefonszám, email cím
Az spanyol abc, betűzés,
A család, családtagok bemutatása
Személyes információ közzététele
írásban

Személyes névmások, birtokos
melléknév
A spanyolmondat szórendje
Szóösszetételek: melléknevek és
főnevek

Érdeklődés egymás hogylétéről.
egyszerű üdvözlés, kérdés és
felszólítás.

A birtokos szerkezet
A tener ige
a qué, quién, dónde, cómo
kérdőszavak.
A főnév egyes és többes száma, az
un/uno/una határozatlan névelő.
Intonáció és kiejtés

Személyes információk:
foglalkozás, családi állapot,
szabadidő
Foglalkozásnevek

Egyszerű jelen (Presente simple):
szokásos, gyakori cselekvés
kifejezése

Napirend, mindennapi
tevékenységek, óra, időpont
megjelölése

Presente Simple alapvető igékkel,
állítás kérdés, tagadás.
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Fogalomkörök és azok nyelvi
kifejezései

Téma és szókincs
Különböző foglalkozást végző
személyek bemutatása szóban és
írásban

Szövegösszetartó eszközök:
kötőszavak (y, o, pero, sino,
porque, por eso)
névmások (yo, tú, él,…)

A hét napjai
Presente Simple – állítás, kérdés,
Szabadidős tevékenységek, kedvenc tagadás az összes személyben,
időtöltés,
Me gusta, no me gusta…
Rendszeres tevékenység, a hétvégék
programja
Kérdés, érdeklődés egymás
tevékenységeivel kapcsolatban
Nyomtatványok kitöltése

Eldöntendő kérdés és rövid válasz
egyszerű jelenben
Időhatározók

Lakás, lakóhely, bútorok, tárgyak
megnevezése és helyének meghatározása
Épületek elhelyezkedése a városban

Estar és hay
helymeghatározás, elöljárószók
Mutató és határozatlan névmások
(este/a, ese/a, aquel/aquella)

Lakással, otthonnal kapcsolatos
szókincs

Számnevek
Melléknevek és határozószavak

Saját otthonunk bemutatása szóban Logikai viszonyok
és írásban
Helyhatározók (delante de, enfrente
de, detrás de…)
Képesség kifejezése, érdeklődés
Modalitás: poder és saber
arról, hogy mit tudnak egyes szemé- a képesség kifejezésére
lyek
Szókincsbővítés: szókapcsolatok –
főnév+főnév, ige+főnév,
elöljárószavak
Udvarias kérés

Modalitás: udvarias kérésben
Podría ayudarme?

Dátum és időpontok meghatározása
Ismétlés, társalgási és írásbeli
gyakorlatok
A napi rutin

Sorszámnevek (primero,
segundo…)
Az idő kifejezése (la hora)
A közeli jövő (futuro próximo)
A visszaható igék (lavarse)
A névmások találkozása
(te lo compro)
Igei rövidítések (antes de / después
de)
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Fogalomkörök és azok nyelvi
kifejezései

Téma és szókincs
Közlekedés a városban
Tömegközlekedés

Irányok, helymeghatározás
A szükségesség kifejezése
A tener que/hay que szerkezet

Étkezés, étel- és italnevek
Kínálás és annak elfogadása
Tetszés, nemtetszés kifejezése a
múltban

A főnevek megszámlálhatósága –
egyes és többes szám
Mennyiség kifejezése:
mucho/s, pocos/s, bastante/s,
demasiado/s
Az összehasonlító szerkezet
Alap, közép, felső és túlzófok
tan – como
más/menos – que
-ísimo
A felszólító mód (imperativo)

Receptek és hozzávalók
Különböző stílusú emailek

Hangnem, stílus írott szövegekben

Szókincsbővítés: napi szükségletek, Kiejtés, hangsúly
boltok, áruk
A névmások tárgyesete (me, te,
Vásárlás különböző üzletben
lo/la, ….)
Rendelés egy kávéházban –
udvarias formulák
Összehasonlító szerkezet, a
Szókincsbővítés: városok jellemzői melléknév közép- és felsőfoka,
egyszerű és összetett alakok, összehasonlító szerkezet (más – que,
menos – que)
Saját város bemutatása írásban
Útbaigazítás, információkérés

Szövegösszetartó eszközök:
vonatkozó névmások

Mindennapi beszédhelyzetek a
névmások bemutatására

Határozatlan névmások: algo,
algún/a/os, ningún/o/a
todo/s
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SPANYOL NYELV 9.
Nappali tagozat

Fogalomkörök és azok nyelvi
kifejezései

Téma és szókincs

Bemutatkozás, mások bemutatása
A létige (ser) alakjai jelen időben
Személyes adatok, származás, élet- Számnevek
kor, telefonszám, email cím
Az spanyol abc, betűzés,
A család, családtagok bemutatása
Személyes információ közzététele
írásban

Személyes névmások, birtokos
melléknév
A spanyolmondat szórendje
Szóösszetételek: melléknevek és
főnevek

Érdeklődés egymás hogylétéről.
egyszerű üdvözlés, kérdés és
felszólítás.

A birtokos szerkezet
A tener ige
a qué, quién, dónde, cómo
kérdőszavak.
A főnév egyes és többes száma, az
un/uno/una határozatlan névelő.
Intonáció és kiejtés

Személyes információk:
foglalkozás, családi állapot,
szabadidő
Foglalkozásnevek

Egyszerű jelen (Presente simple):
szokásos, gyakori cselekvés
kifejezése

Napirend, mindennapi
tevékenységek, óra, időpont
megjelölése

Presente Simple alapvető igékkel,
állítás kérdés, tagadás.

Különböző foglalkozást végző
személyek bemutatása szóban és
írásban

Szövegösszetartó eszközök:
kötőszavak (y, o, pero, sino,
porque, por eso)
névmások (yo, tú, él,…)

A hét napjai
Presente Simple – állítás, kérdés,
Szabadidős tevékenységek, kedvenc tagadás az összes személyben,
időtöltés,
Me gusta, no me gusta…
Rendszeres tevékenység, a hétvégék
programja
Kérdés, érdeklődés egymás
tevékenységeivel kapcsolatban
Nyomtatványok kitöltése

Eldöntendő kérdés és rövid válasz
egyszerű jelenben
Időhatározók
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Fogalomkörök és azok nyelvi
kifejezései

Téma és szókincs
Lakás, lakóhely, bútorok, tárgyak
megnevezése és helyének meghatározása
Épületek elhelyezkedése a városban

Estar és hay
helymeghatározás, elöljárószók
Mutató és határozatlan névmások
(este/a, ese/a, aquel/aquella)

Lakással, otthonnal kapcsolatos
szókincs

Számnevek
Melléknevek és határozószavak

Saját otthonunk bemutatása szóban Logikai viszonyok
és írásban
Helyhatározók (delante de, enfrente
de, detrás de…)
Képesség kifejezése, érdeklődés
Modalitás: poder és saber
arról, hogy mit tudnak egyes szemé- a képesség kifejezésére
lyek
Szókincsbővítés: szókapcsolatok –
főnév+főnév, ige+főnév,
elöljárószavak
Udvarias kérés

Modalitás: udvarias kérésben
Podría ayudarme?

Dátum és időpontok meghatározása
Ismétlés, társalgási és írásbeli
gyakorlatok
A napi rutin

Sorszámnevek (primero,
segundo…)
Az idő kifejezése (la hora)
A közeli jövő (futuro próximo)
A visszaható igék (lavarse)
A névmások találkozása
(te lo compro)
Igei rövidítések (antes de / después
de)

Közlekedés a városban
Tömegközlekedés

Irányok, helymeghatározás
A szükségesség kifejezése
A tener que/hay que szerkezet

Étkezés, étel- és italnevek
Kínálás és annak elfogadása
Tetszés, nemtetszés kifejezése a
múltban

A főnevek megszámlálhatósága –
egyes és többes szám
Mennyiség kifejezése:
mucho/s, pocos/s, bastante/s,
demasiado/s
Az összehasonlító szerkezet
Alap, közép, felső és túlzófok
tan – como
más/menos – que
-ísimo
A felszólító mód (imperativo)
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Fogalomkörök és azok nyelvi
kifejezései

Téma és szókincs
Receptek és hozzávalók
Különböző stílusú emailek

Hangnem, stílus írott szövegekben

Szókincsbővítés: napi szükségletek, Kiejtés, hangsúly
boltok, áruk
A névmások tárgyesete (me, te,
Vásárlás különböző üzletben
lo/la, ….)
Rendelés egy kávéházban –
udvarias formulák
Összehasonlító szerkezet, a
Szókincsbővítés: városok jellemzői melléknév közép- és felsőfoka,
egyszerű és összetett alakok, összehasonlító szerkezet (más – que,
menos – que)
Saját város bemutatása írásban
Útbaigazítás, információkérés

Szövegösszetartó eszközök:
vonatkozó névmások

Mindennapi beszédhelyzetek a
névmások bemutatására

Határozatlan névmások: algo,
algún/a/os, ningún/o/a
todo/s

TESTNEVELÉS 9.
A 9–10. osztályon a testnevelés tantárgy.
A témakörök áttekintő táblázata:
Témakör neve
Követelmények
Gimnasztika és rendgyakorlatok –
prevenció, relaxáció
− belső igénytől vezérelve rendszeresen
végez a biomechanikailag helyes
testtartás
kialakítását
elősegítő légzőgyakorlatok, relaxáció, utasítás, szóban
gyakorlatokat. ismer és alkalmaz közlés, dinamikus és statikus gimnasztika,
alapvető relaxációs technikákat;
szergyakorlatok, sor- és oszlopalakzat,
kéziszergyakorlatok
− megoldást
keres
a
testtartási
rendellenesség
kialakulásának
megakadályozására, erre társait is
motiválja.
● Futóiskolai gyakorlatok (térdemelés,
saroklendítés, taposó futás, ollózó

Atlétikai
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− a rajtolási módokat a játékok, versenyek,
versengések
közben
hatékonyan,
kreatívan alkalmazza;
− önállóan képes az életben adódó,
elkerülhetetlen
veszélyhelyzetek
célszerű hárítására;
− rendszeresen mozog, edz, sportol a
szabad levegőn, erre − lehetőségeihez
mérten − társait is motiválja;
− belső igénytől vezérelve, rendszeresen
végez a biomechanikailag helyes
testtartás
kialakítását
elősegítő
gyakorlatokat.

●

− a
korábbi
osztályokon
elért
eredményeihez képest folyamatosan
javítja
futóteljesítményét,
amelyet
önmaga is tudatosan nyomon követ;
− képes a kiválasztott ugró- és
dobótechnikákat az ilyen jellegű játékok,
versengések és versenyek közben, az
eredményesség
érdekében,
egyéni
sajátosságaihoz formálva hatékonyan
alkalmazni.

●

●

●



futás, keresztezőfutás) és futófeladatok
(repülő- és fokozófutások kar- és
lábmunkájának fejlesztése, dinamikai
jellemzőinek növelése, különböző
irányokba
és
kombinációkban,
variációkban, egyenes vonalon, íveken
és irányváltással
Rajtgyakorlatok,
rajtversenyek
különböző testhelyzetekből 20–30 m
távolságra, térdelőrajt rajttámlából
versenyszerűen, időre 20–40 m
kifutással. Vágtafutások 60–100 m-en
ismétléssel,
mozgásképességfejlesztéssel
Váltóversenyek rövidített (pl.: 4×50 m,
4×200 m) távokon alsó vagy felső
botátadással.
Váltósorrend
és
váltótávolság segítséggel történő
kialakítása
Folyamatos futások 10-12 percen
keresztül egyenletes ritmusban és
tempóváltással
Egyenletes futások tempótartással
megadott időre, futások 100–400 m-es
távolságon egyenletes és változó
iramban

Ugrások:

● Ugróiskola-gyakorlatok kis és közepes
lendületből, az elrugaszkodás és
lendítések dinamikus mutatóinak és
térbeli
irányának
javítása
(indiánszökdelés,
indiánszökdelés
azonos
lábról
2-4
lépésre,
indiánszökdelés sasszéval előre és
felugrásra
törekedve,
egyés
háromlépéses sorozatelugrások, váltott
lábú elugrások, szökdelések, ugrások
sorozatban akadályokon és akadályok
felett egy és páros lábon)
● Hasmánt, átlépő és flop felugrások
gumiszalagra emelt elugró helyről
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(svédszekrény
tető,
dobbantó).
Hasmánt, átlépő és flop magasugrás 5–
9 lépés nekifutásból gumiszalagra,
lécre
● Távolugrás lépő technika dinamikai és
technikai javítása 10–14 lépés
nekifutással. Versenyszerű ugrások
eredményre. Ismerkedés a homorító és
ollózó technika alapjaival emelt elugró
helyről, közepes távolságról (4–8
lépés) nekifutással
● Ismerkedés
a
hármasugrás
technikájával, elugrások a gödörtől 48-mre kijelölt sávból.


Dobások (tárgyi feltételektől függően a hajítás
mellé egy lökő vagy vető technika választása
kötelező):

Lökő, vető és hajító mozgások
különböző testhelyzetekből, helyből és
lendületből
medicinlabdával,
könnyített és nehezített dobószerekkel,
egy és két kézzel
● Kislabda- vagy gerelyhajítás helyből, 1
és 2 keresztlépéssel járásból és
lendületből célra és távolságra.
Ismerkedés a lekészítés mozdulatával
● Súlylökés 3 kg-os (lányok) és 5 kg-os
(fiúk) szerrel, oldalt beszökkenéssel
vagy háttal becsúszással. Ismerkedés a
forgással történő lökés technikájával
● Egy- és kétkezes vetések szemből,
oldal- és háttal felállással. Ismerkedés
a diszkoszvetés és kalapácsvetés
forgómozgásával könnyített vagy
kiegészítő szerek alkalmazásával (pl.:
gumilabda, frizbi, hulahoppkarika,
ugrókötél)
●

Torna
 Talajon:
− önállóan képes az életben adódó,
● Gurulóátfordulások
előre-hátra,
elkerülhetetlen
veszélyhelyzetek
különböző testhelyzetekből különböző
célszerű hárítására;
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− belső igénytől vezérelve, rendszeresen
végez a biomechanikailag helyes
testtartás
kialakítását
elősegítő
gyakorlatokat;
− a torna, ritmikus gimnasztika, aerobik és
tánc jellegű mozgásformákon keresztül
fejleszti
esztétikai-művészeti
tudatosságát és kifejezőképességét.

testhelyzetekbe; gurulóátfordulások
sorozatban is
● Fejállás
különböző
kiinduló
helyzetekből,
különböző
lábtartásokkal
● Emelés fejállásba – kísérletek
● Fellendülés kézállásba, a kézállás
megtartása 1-2 mp-ig
● Kézenátfordulás oldalra, mindkét
irányba, megközelítőleg nyújtott
testtel, kézen- és fejenátfordulás
segítséggel, tarkóbillenés segítséggel
● Repülő gurulóátfordulás néhány lépés
nekifutásból (fiúk)
● Híd, mérlegállás különböző kiinduló
helyzetekből, a spárga kísérletek
végrehajtásának tökéletesítése
● Vetődések, átguggolások
● A tornagyakorlatok nemre jellemző
összekötő elemeinek alkalmazása
● Összefüggő talajgyakorlat összekötő
elemekkel
− Ugrószekrényen:
● A korábban elsajátított ugrások
továbbfejlesztése, az első és második
ív növelése
● Gurulóátfordulás előre ugródeszkáról
történő elrugaszkodással
● Hosszába állított ugrószekrényen
felguggolás, leterpesztés
● Lányoknak
keresztbe,
fiúknak
hosszába
állított
ugrószerényen
terpeszátugrás

− önállóan képes az általa kiválasztott
elemkapcsolatokból
tornagyakorlatot
összeállítani, majd bemutatni.

Ritmikus gimnasztika és aerobik
(választható)

Lányoknak:
 Gerendán:
● Érintőjárás;
hármas
lépés
fordulatokkal,
szökdelésekkel;
mérlegállás;
járás
guggolásban;
támaszhelyzeten át fel- és leugrás
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● Ülések, térdelések, térdelő- és
fekvőtámaszok,
támadóállások,
lebegőállások
● Járások
előre,
hátra,
oldalra
utánlépésekkel,
különböző
kartartásokkal és karlendítésekkel
● Fordulatok állásban, guggolásban
● Tarkóállási kísérletek segítséggel
● Leugrások feladatokkal
● Önállóan összeállított összefüggő
gyakorlatok


Felemáskorláton:

● Támaszok, harántülés, térdfüggés,
fekvőfüggés, függőtámasz
● Függésből lendületvétel, átguggolás,
átterpesztés fekvőfüggésbe
● Felugrás támaszba és függésbe
● Kelepfellendülés
alsó
karfára,
segítséggel
● Térdfellendülés
alsó
karfára,
segítséggel
● Leugrás támaszból. Alugrás
Fiúknak:
 Gyűrűn:
● Magas
gyűrűn:
alaplendület,
lebegőfüggés, emelés lefüggésbe,
ereszkedés hátsó lefüggésbe, emelés
lebegőfüggésbe
● Vállátfordulás előre
● Lebegőfüggésből
lendületvétel,
homorított leugrás
 Korláton:
● Terpeszülés,
támaszok
(nyújtott
támasz, hajlított támasz, lebegőtámasz,
felkar-lebegőtámasz), felkarfüggés
● Alaplendület
támaszban
és
felkarfüggésben
● Támlázás, terpeszpedzés, szökkenés
● Felkarállás
● Gurulás
előre
terpeszülésből
terpeszülésbe
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● Lendület előre terpeszülésbe
● Vetődési leugrás, kanyarlati leugrás


Nyújtón:

● Alaplendület
● Kelepfelhúzódás
támaszba,
kelepforgás; térdfellendülési kísérletek
● Támaszból ellendülés és homorított
leugrás. Alugrás.


Sportjátékok
− a rajtolási módokat a játékok, versenyek,
versengések
közben
hatékonyan,
kreatívan alkalmazza;
− önállóan képes az életben adódó,
elkerülhetetlen
veszélyhelyzetek
célszerű hárítására.
− a tanult testnevelési, népi és sportjátékok
összetett technikai és taktikai elemeit
kreatívan, az adott játékhelyzetnek
megfelelően, célszerűen, készségszinten
alkalmazza;
− a szabályjátékok alkotó részese, képes
szabálykövető játékvezetésre;
− játéktevékenységét kreativitást mutató
játék- és együttműködési készség
jellemzi.
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Kézilabda:
A labda nélküli technikai elemek – mint az
alaphelyzet, a támadó és védekező
lábmunka,
indulások-megállások,
ütközések, cselezések irányváltással és
lefordulással, felugrások-leérkezések –
célszerű alkalmazása a folyamatos
játéktevékenységek során
A figyelem megosztását igénylő összetett
labdás koordinációs gyakorlatok egy és
több labdával (pl. háromszög, négyszög,
„y” koordinációs alakzatokban)
1-1, 2-1, 2-2 elleni játékok (labdavezetés,
irány- és iramváltások, indulócselek
alkalmazása)
kapura
lövéssel
összekapcsolva
Kapura dobások bedőlésből, bevetődésből,
ejtésből, majd különböző lendületszerzési
módot követő felugrásból, beugrásból,
félaktív, majd aktív védőjátékos ellen
Alapvető szabályok készségszintű elsajátítása,
alkalmazása játéktevékenységben
Területvédekezés (6-0, 5-1) alkalmazása
játékban
A
kapus-alaptechnikák
alkalmazása
játékhelyzetekben
Kosárlabda:
A labda nélküli technikai elemek – mint az
alaphelyzet, a támadó és védekező
lábmunka, a védőtől való elszakadás iramés
irányváltásokkal,
lefordulások,
felugrások egy és két lábról, leérkezések –
készségszintű alkalmazása a folyamatos
játéktevékenységben



A mély és magas labdavezetés egyszerű
formában, majd ütemtartással, a rövid- és
hosszúindulás, az együtemű megállás
folyamatos labdavezetésből, a kétütemű
megállás egy és két labdaleütésből, a
sarkazás, a labdavezetés közben történő
egyszerűbb irányváltoztatási módok
célszerű és hatékony alkalmazása a
mérkőzésjátékokban
Labdaátadások különböző módjainak a
játékhelyzethez igazított eredményes
végrehajtása
Egy- és kétütemű megállásból tempódobás
gyakorlása, alkalmazása játékban
Emberelőnyös és létszámazonos helyzetekben
gyorsindulások, lerohanások kosárra
dobással befejezve
Fektetett dobás gyakorlása félaktív vagy aktív
védő játékos jelenlétében
A
folyamatos
játékban
történő
szabálytalanságok felismerése, a fair play
alkalmazása
Létszámazonos mérkőzésjátékok változatos,
tanulói
kreativitásra
épülő
szabálymódosításokkal
Röplabda:

● A kosárérintés, az alkarérintés, az alsó
egyenes nyitás gyakorlása célfelület
beiktatásával,
készségszintű
alkalmazása
különböző
játékhelyzetekben
● A
felső
egyenes
nyitás
alaptechnikájának
elsajátítása,
gyakorlása célfelületre
● Távolról érkező labda megjátszása a
hálóhoz közel helyezkedő feladóhoz
alkar- és kosárérintéssel
● Helyezkedési módok automatikus
felismerése
a
különböző
csapatlétszámú játékokban. A 6-6
elleni játék alapfelállásának ismerete
● Forgásszabály önálló és tudatos
alkalmazása
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● A csapattársak közötti kommunikáció
gyakorlása az eredményes játék
érdekében
● 3-3 és 4-4 elleni játék könnyített
szabályokkal


Labdarúgás:

● A labda nélküli technikai elemek –
mint a mély súlyponti helyzetben
történő elindulások, megállások,
irányváltoztatások, támadó és védő
alapmozgások – tudatos és célszerű
alkalmazása a kisjátékokban és a
mérkőzésjátékokban
● Labdavezetések, -átadások és átvételek megfelelő módjainak (lábfej
különböző részeivel, talppal, combbal,
mellkassal, fejjel) alkalmazása a
kisjátékokban
és
a
mérkőzésjátékokban
● Rúgások gyakorlása célba belső
csüddel, teljes csüddel, külső csüddel,
állított labdával, mozgásból, valamint
létszámfölényes játékhelyzetekben
● A területvédekezés és emberfogásos
védekezés alkalmazása a játékban
● A
területszerzéssel
történő
emberelőnyös kisjátékokban az üres
passzsávok hatékony megjátszása
időkényszer alatt, a védekező játékos
mozgásirányának alkalmazkodása a
területszerzéssel
járó
játékhelyzetekhez
● A
kapusalaphelyzet
gyakorlása,
guruló, félmagas és magas ívelt labdák
elfogása. Kigurítás, kidobás, kirúgás
gyakorlása
állított,
lepattintott
labdával

Testnevelési és népi játékok

szélességi és mélységi mozgás,
szabályalkotás, támadó és védő szerep,
forgástechnika (tánc), táncrend, dinamikus és
statikus célfelületek
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− a rajtolási módokat a játékok, versenyek,
versengések
közben
hatékonyan,
kreatívan alkalmazza.
− a tanult testnevelési, népi és sportjátékok
összetett technikai és taktikai elemeit
kreatívan, az adott játékhelyzetnek
megfelelően, célszerűen, készségszinten
alkalmazza;
− játéktevékenységét kreativitást mutató
játék- és együttműködési készség
jellemzi;
− a szabályjátékok alkotó részese, képes
szabálykövető játékvezetésre.


Önvédelmi és küzdősportok
− önállóan képes az életben adódó,
elkerülhetetlen
veszélyhelyzetek
célszerű hárítására.
a különböző eséstechnikák készségszintű
elsajátítása mellett a választott küzdősport
speciális mozgásformáit célszerűen
alkalmazza

Birkózás

● A gerincoszlop mozgékonyságát a
nyakizmok erejét növelő birkózásra
előkészítő speciális hídgyakorlatok
készségszintű végrehajtása
● Hanyatt fekvésből felhidalás kéz
segítségével, majd anélkül
● Hídban forgás
● Hídba vetődés fejtámaszból
● Birkózó
alapfogásban
társ
egyensúlyának kibillentése húzások,
tolások kombinált alkalmazásával
● Páros földharcjátékok (pl. hátára,
hasára
fordítás,
eszközszerzés,
mögékerülés birkózás térdelésben)
eszközzel vagy anélkül
● Állásban végrehajtható megfogások és
szabadulások
alaptechnikájának
jártasságszintű elsajátítása a páros
gyakorlatokban

Alternatív környezetben űzhető
görhoki, nordic walking, túrakenu, kajak,
mozgásformák
− önállóan képes az életben adódó, lövészet, kerékpártúra, életmód, vándortábor,
elkerülhetetlen
veszélyhelyzetek sátortábor
célszerű hárítására.
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− rendszeresen mozog, edz, sportol a
szabad levegőn, erre − lehetőségeihez
mérten − társait is motiválja;
− a szabadban végzett foglalkozások során
nem
csupán
ügyel
környezete
tisztaságára és rendjére, hanem erre
felhívja társai figyelmét is.
Úszás
− a szárazföldi és az uszodai korrekciós
gyakorlatait készségszinten sajátítja el,
azokat tudatosan rögzíti.
− az elsajátított egy (vagy több)
úszásnemben
vízbiztosan,
készségszinten úszik, a természetes
vizekben is;
− önállóan képes az elkerülhetetlen vízi
veszélyhelyzetek célszerű kezelésére;
− önállóan, de tanári ellenőrzés mellett
végez számára megfelelő uszodai
tevékenységet.

rajttechnikák, fordulók, hullámzás, áramlat,
szauna,

DIGITÁLIS KULTÚRA 9.
Nappali tagozat

Témakör
Szövegszerkesztés
Számítógépes grafika
Vektorgrafika
Multimédiás
dokumentumok
készítése
Algoritmizálás

Ismeretanyagok
Betűformázás, bekezdésformázás
Táblázatok készítése, formázása
Képek, ábrák beszúrása, formázása
Stílusok alkalmazása
Pixelgrafikus ábrázolás, alakzatok készítése
Rétegek kezelése
Alapfogalmak, felhasználói felület
Alakzatok, igazítás, színek, szegélyek
Videók készítése, szerkesztése mobiltelefonnal
Alapfogalmak, változók, konstansok
Változók bekérése és kiíratása
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Publikálás a világhálón
Táblázatkezelés
Online kommunikáció
Digitális eszközök

Elágazások, ciklusok, listák
Az internet alapfogalmai, www
Weboldalak készítése, stíluslapok alkalmazása
Weboldalak publikálása
Táblázatkezelés alapjai, számok, szövegek kezelése
Diagramkészítés
Kommunikációs eszközök csoportosítása
Elektronikus levelezés
A digitális eszközök főbb egységei, operációs
rendszerek

Esti tagozat
Vizsga típusa: írásbeli (Í), gyakorlati (GY) vagy szóbeli
−
Alapfogalmak (Í), a szövegszerkesztő
kezelőfelülete (Í)
−
Szövegszerkesztés −
Karakterformázási beállítások, bekezdések
formázási lehetőségei (Í-GY)
−
Szövegszerkesztési feladat (GY)
−
Számítógépes
−
Pixelgrafikus ábrázolás, alapfogalmak (Í)
grafika és vektorgrafika
−
Alapfogalmak, változók, konstansok,
−
Algoritmizálás
elágazások, ciklusok, listák (Í)
−
Publikálás a
−
Az internet alapfogalmai, www (Í)
világhálón
−
Táblázatkezelés
−
Táblázatkezelés alapjai, diagramok (Í-GY)
−
Online
−
Kommunikációs eszközök csoportosítása
kommunikáció
−
Elektronikus levelezés
−
Digitális eszközök −
A digitális eszközök főbb egységei, operációs
rendszerek

BIOLÓGIA 9.
Nappali és esti tagozat
A tanulónak tisztában kell lennie az alábbi témakörökkel
1) Vírusok
2) Baktériumok
3) Gombák
4) Zuzmók
5) Moszatok
6) Mohák
7) Növények szövetei
8) Harasztok
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9) Nyitvatermők
10) Zárvatermők
11) Szivacsok
12) Csalánozók
13) Az állatok szövetei
14) Férgek törzse
15) Puhatestűek törzse
16) Ízeltlábuak törzse
17) Gerincesek törzse
18) Életközösségek, társulások, etológia
a. Populációk
b. Társulások
c. Ökológiai rendszerek
d. Természetvédelem, környezetvédelem
e. Magatartásmódok
f. Az állatok kommunikációja
19) Genetika
a. Genetika története
b. Alaptörvények
c. Növények genetikája
d. Ember genetikája
20) Evolúció
a. Fajok kialakulása
b. Ősidő
c. Óidő
d. Középidő
e. Újidő
f. Az ember evolúciója
A tanulónak tisztában kell lennie az alábbi témakörökkel
1. Mikróbák, gombák, az állatok teste és életműködése
a. Vírusok
b. Baktériumok
c. Az állatok teste és működése
2. A növények teste és életműködése
a. Sejtek,szövetek,
b. Gyökér
c. Szár
d. Levél
e. Virág
f. Szaporodás
3. Életközösségek
a. Hőmérséklet
b. Víz védelme
c. Természetvédelem
d. Környezetvédelem
4. Az élővilág evolúciója
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a. Az ember és az állat evolúciója
A tanulónak tudnia kell beszélni az állatok és növények testfelépítéséről. Tudja elmondani
az állatok és növények szaporodását és kapcsolatát az emberrel. Tudjon beszélni alapvető
ökológiai rendszerekről a természet- és környezetvédelemről.

KÉMIA 9.
Nappali és esti tagozat
Témakörök
1. Az atomszerkezet

a.
b.
c.
d.

Atommodellek
Radioaktivitás
Atomenergia
Elektronszerkezet

2. Kémiai kötések

a.
b.
c.
d.
e.

Elsőrendű kémiai kötések
Másodrendű kémiai kötések
Folyadékok
Gázok
Szilárd anyagok
i. kristályszerkezet

3. Kémiai reakciók

a. Kémiai számítások
b. Reakciók

4. Elektrokémiai folyamatok

a. Galvánelemek
b. Elektrolízis

A tanulónak ismertetnie kell az atom szerkezetét és felfedezését. Tudnia kell az atom részeit,
elektronszerkezeti konfigurációkat. Ismerje az elsőrendű és másodrendű kémiai kötéseket,
tudja elmagyarázni azok kialakulását. Tudjon beszélni az anyagi halmazokról, azoknak
tulajdonságaikról. Tudjon egyenletet rendezni, folyamatokat magyarázni, pH-t mérni. Tudjon
beszélni az elektrokémiai folyamatokról
A tanulónak tisztában kell lennie a következő témakörökkel
1. Az atomszerkezet
a. Atommodellek
b. Elektronszerkezet
2. Kémiai kötések
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a. Elsőrendű kémiai kötések
b. Másodrendű kémiai kötések
c. Folyadékok
d. Gázok
e. Szilárd anyagok
3. Kémiai reakciók
4. Elektrokémiai folyamatok
A tanulónak ismertetnie kell az atom szerkezetét és felfedezését. Tudnia kell az atom részeit,
elektronszerkezeti konfigurációkat. Ismerje az elsőrendű és másodrendű kémiai kötéseket, tudja
elmagyarázni azok kialakulását. Tudjon beszélni az anyagi halmazokról, azoknak
tulajdonságaikról. Tudjon beszélni az elektrokémiai folyamatokról.

FIZIKA 9.
Nappali és esti tagozat
Témakörök

Fogalmak

Egyszerű mozgások

mozgás, sebesség, gyorsulás, erő,
elmozdulás

Ismétlődő mozgások

körmozgás, centripetális erő, centripetális
gyorsulás, periódusidő, frekvencia, rezgés,
csillapodás, a rugó által kifejtett erő

A közlekedés és sportolás fizikája

a lendület megmaradása, a dinamika
alaptörvénye, súrlódási erő, közegellenállás,
hidrosztatikai nyomás, felhajtó erő

Az energia

munka, energia, helyzeti, mozgási, rugalmas
energia, súrlódás, belső energia

A melegítés és hűtés következményei

hőmérséklet, fajhő, párolgáshő, olvadáshő,
forráshő, időbeli egyirányúság a
természetben, halmazállapotváltozás,
melegítés, hűtés, fűtőérték

Víz és levegő a környezetünkben

időjárás, éghajlat, relatív páratartalom,
hővezetés, hőáramlás, hősugárzás
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FÖLDRAJZ 9.
Nappali és esti tagozat
Témakörök

Fogalmak

Tájékozódás a kozmikus térben és az időben

Naprendszer, Világegyetem, Tejútrendszer,
csillag, Föld-típusú bolygó (kőzetbolygó),
Jupitertípusú bolygó (gázbolygó),
holdfázisok, nap- és holdfogyatkozás,
naptevékenység, napenergia,
helymeghatározás, helyi idő, zónaidő,
időzóna

A kőzetburok

geoszféra, geotermikus energia, kőzetlemez,
lemeztektonika, hegységképződés,
földrengés, vulkanizmus, magma, láva,
vulkáni utóműködés, földkéreg, földköpeny,
földmag, kőzetburok, mélytengeri árok,
óceánközépi hátság, gyűrődés, vetődés,
hegységrendszer, cunami, ásvány, magmás,
üledékes, átalakult kőzet, ásványi
nyersanyag, érc, homok, lösz, mészkő,
bazalt, gránit, homokkő, kvarc, kalcit, kősó,
lignit, kőszén, kőolaj, földgáz, bauxit

A légkör

troposzféra, sztratoszféra, üvegházhatás,
üvegházgázok, izoterma, izobár, szél,
ózonréteg, melegfront, hidegfront, ciklon,
anticiklon, felhő- és csapadékképződés,
csapadékfajták, időjárás-előrejelzés, globális
felmelegedés, passzátszél, nyugati(as) szél,
sarki szél, tájfun, monszunszél, savas eső,
tornádó, hurrikán, aszály, napenergia,
szélenergia

A vízburok

tenger, óceán, felszín alatti víz, talajvíz,
vízfogó és víztartó réteg, artézi víz, hévíz,
ásványvíz, belvíz, tó, fertő, mocsár, láp,
hullámzás, tengerjárás, tengeráramlás,
deltatorkolat, tölcsértorkolat, vízgyűjtő,
vízválasztó, vízhozam, vízállás, vízjárás,
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árvíz, holtág, öntözővíz, ivóvíz, ipari víz,
szennyvíz, vízgazdálkodás, vízenergia
A geoszférák kölcsönhatásai és
összefüggései

földtörténeti idő, kormeghatározás,
jégkorszak, külső erők, belső erők,
aprózódás, mállás, zonális talaj, azonális
talaj, humusz, talajszennyezés, talajerózió,
magas part, lapos part, turzás, lagúna,
meder, hordalékszállítás, sodorvonal,
szurdok, sziget, zátony, árvízvédelem,
villámáradás, karsztjelenség, karsztformák,
gleccser, jégtakaró, moréna, fjord, erdőhatár,
hóhatár, szoláris és valódi éghajlati
övezetesség, függőleges övezetesség

Átalakuló települések, eltérő demográfiai
problémák a 21. században

a népesedési átmenet szakaszai, természetes
szaporodás, népességrobbanás, népsűrűség,
korfa, korszerkezet, világvallás, világnyelv,
tanya, farm, falu, város, agglomeráció,
világváros (globális város), urbanizáció
(városodás, városiasodás), technopolisz,
városszerkezet

A nemzetgazdaságtól a globális
világgazdaságig

GDP, GNI, gazdasági szektorok, telepítő
tényező, piac, piacgazdaság,
munkamegosztás, transznacionális vállalat,
beruházás, innováció, működőtőke, centrum,
félperiféria, periféria, újonnan iparosodott
országok, BRICS országok, ipari park,
robotizáció

573

Legitimáció

Elfogadta a Nevelőtestület 2020. augusztus 28-án

____________________
aláírás
Jóváhagyta 2020. augusztus 28-án
ph.
____________________
igazgató

A szülői szervezet véleményezési jogát gyakorolta.
Dunaújváros, 2020. augusztus 28-án

____________________
aláírás
A pedagógiai program rendelkezéseinek érvénybelépéséhez a
fenntartóra többletkötelezettség nem hárul, a fenntartó egyetértése nem
szükséges.
A fenntartó az intézmény pedagógiai programját ellenőrizte.
Dunaújváros, 2020. augusztus 28-án

ph.
____________________
fenntartó képviselője
A pedagógiai program hatályba lép: 2020. szeptember 1-jén.
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